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Lehet. hogy igazan vil^sirnvQ-
ndlu szottverek mar keszulnck
Magyarorszagon. m&gyar prog
ramo/ok talan tudnak ilyeneket
produkrjlni De hoyy a pr oyrani^k
magyar^zataban. kezelesi utmu-
tatdinak kesziteseben mag nam
erjiJk ei a vilagszCm/onalat, annyi
szent. Meet mit kellene tudma
egy ilyen Seirasnak 7 Mrndossze
annyit. hogy a programot fot

tiasznalo, programozasJioz nem
erto Is kitGnoen arise az abban
Feirtakat, segitsageuel mindan
gond nelkul tudja hasznalni a
prog famot
Megves^ a folhasznalb a? igezet
szerini csedsemdnek i&egyszetu
en megtanufhetg folhasznildi
szoftverl- Kicsit ugyan bsszohuz
fa a szamoldoket. amikor megJatja
a kbtetnyi haaznalati utasitast.
no da sabaj-. gondolja, bizonyara
egy csomo olyasmi is van banrta.

arnire nekK egyszeni laikus fbl-

hasznsl6nak nines siuksege, de a

szakembereknek jo. ha lektak.
Hazaviszi a prog ram ot. s kmyitja
a magyarazo kfretet. HalislenTtoii

az also oldsl elmagyarazza nek I.

hogy keM betenni a temezt a yep
be. mag bogy hogy kell betblteni
azt rdaiq minden stimrne,

! 1 azt mtg iii ertatte* mag as csinalla.

Most varja, hogy a kenyvben majd ugyanaz az ahni kpystkazik
a megfeleld magyarazattaL ami a kepernyojen megjelemk
Sajnos nem. A kbnyv szerzm elobb egy szep hosszu bevezetot
irtak. amelybol a fb I haszna format] tudja. hogy mire is hasznal-
haija a programj^l- Perszc ezt nagyjabol mar mdja. hiszen
ezert vetie mag a programot, Ot most az erdekeln^, hogy niLt

kail megnyomnia, ha dolgoznt akar a program mal, Ezt azon-
ban nehezen tudja csak kisilahizalni a konyvbol< mife megta-
talja a mngf&lplo kapernybabrat. a hozza tarlozo magyatazat-
tai. eltel'k vagy felnra. Kozben persze hatszaz mas dologba
kenytelen beleoluasrH am! nam rir t dr nem hasznAL hiszen
ugysem erti, mart meg nem tart ott Ja, hogy egy Hyen felhasz-

naloi kezikonyvben kali lennfa egy megf elelb mutatOnak is.

amelyboM megtudhaija- bogy in it hoi laTal 7 Hat igen. rrz a

mutato olyan, amilyen, kicsit atlentmond a nagv szantitdgopes
togikariak.

Mag faEytathamank a lurtenatat, resztatezhetnenk. hogy ho-
gyan adja f ol a tanulast falha^znafd alo&zbr, masndsznr r azotdn

hogyan kan map a pro^ramot
mar inni^rb baraijai. hogy tanitsa

n^eg ot annak hasznalaiara, 5

gyan dobben may, hogy a bar at
milyan agyszeriian vezeti be a
program rejielmcibe Irhatunk

meg arroJ, hogy a sikeres tanuLas
u tan hogyan jbn ra a folhasznato.
bogy tulajdonkeppen mimiari a

kepernvora van irva r mmden
hasznalati utasifas ott van. csak
eppen bikkfanyetven fogatmaz-
iak. igy hat kesziteme kail egy
szbtart maganak, ho^y i*ic5| Ld. mi

nut jelenr A sz^rnUog^prdl azt
ailitjukp Irjyk. hogy keze!ese gye-
rekjatek. barki megtanulhalja,

apeszu ember meg is kadvali,

£ ptManatok alatt magtalalja azt
a levehenyseget, amet yet alve-

gezve, eletet konnyitheti meg a
gep> Ezt alhtjuk, am gyakran el-

feJejtjuk. hogy ezi: nam e^eg alli-

tani, ahhoz. hogy ezt azok a bizo

nyos epeszijek is belassak, meg-
Felaloan egyszariian kezalheto

programokat kali a kazukbe adnj H

s meg ennal is ngyszardbb ma-
gyar^zatokat keU hozza irni

A JegkorszerUbb gepek - Lysa.

Macintosh. Amiga mar tetjesan

uj alapokra heiyeztek ezt az erje
szet. Hailstennek az ugynevezett aoiakos szoftverfilozofia
lenyage epp ezt a taikus folhasznal6t tisztali meg azzal, hogy
a legegyszerubb paraszti esz logikajaval vezeti be 6t a leg bo
nyolultabb szoftverbe is. Egyalora nalunk aligha v&rhaia
ekim Is driga gepak tomages ^Iterjedese igy hai kanytalcnelt
vagyunk agya^ore a Jiagyom^nyos m6don magyardzni a
szoftverakat. Celunk, hogy minel tbbb embert gyozzunk meg 1

a gepak hasznarnl. mind tbbb vazet6t vegyiink ra, hogy betassa,
a gep v^serlasa leierdck M^rpedtg ezak a calok programpzoi
hikkfanyeiven irott magyarazatokkal. todoskod6ra Rikeredett.
nettol em^szthetatlenul unalmas es olykor ^zaraz TV BASIC
sarozatokkal nam fognak megvalbsulni . [Utobbi ismetTes^t
egy sokkal popula>isabb sorozat elkasz^tese helyatt - csak
f^imegoldasnak tartjuk.)

A kepi at agyszarD. Egy teve, egy lemezj^tszd. egy magnd
vasarlaaakar alvirjuk, hogy ahhez olyan hasznaFati utasitast
kapjunk, ameJy a h^ziasszony szamira is harom pare alatt
enbetnve teszi a g£p hasznalatat. Ugyanezt kelt eluarni a ge-
pek, szoftverek kezeleai utasftasatbl is) Angyatosi LAsxtd

)

BELULROL

Htroldal - amelyben megismerkedhetnek a Panasonic uj, hordozhatd gepevel, amelyben minden periferia beepitett!

^ Mi hogyan csinSljuk ? - tabori elSkeszuletek tdej^n eszmefuttatas-sorozatot tnditunk a sz^mit6gepes taborokroL

^ Nyilt t6r - janua>f eszmefuttat^sunkhoz hozz3sz6l a Novotrade igazgat6ja ., Nem neki cimeztuk. de 6 vette maga>a ,,

O Monitor - Prim6ra keszult monitor, raad^sul BASIC-ben

© Monitor -C 16-ra - ezt nem mi csinaltuk, csak 6ppen a gepkonyvb<5l kifelejtett utasftaslistat tgyekszunk p6tolni!

© BASIC LOGO a C 16-ra - amely nem egy uj program, hanem annak bemutat^sa, hogy hogyan haszn^lhato a C 16 pola>koordi-

natas grafikaja LOGO-kent

© Ne'ha'nY sz6 a szakSrtSi rendszerekrSi - fgertuk, megtartjuk, hogy a szamit6g£pek erne intelligens felhasznalas^rol alapinfor-

maciokat adunk

© Szoftverotletek - botkormanyallapot lekerdezese VC 20-on; n6h3ny POKE cim a Spectrumra; ZX 81 billentyuvizsgSlat

© Posta - sajn^latosan sulyos hubak tgazitasaval

!

© C 16 nyarS - a harmadik forduld feladata, s a decemberi Zs^kbamacska nyer6 vegeredmenye
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g Novotrade Rt. mfigallaptidasa slapjan ot

vid^fci varos konyvesboltjaiban aruslt a Mu-
velt Nep szarnltrigep programokat es kseg6-

S^t'fl eszicozoket Commodoro 16 £s vb~

Iflimint ZX Spectrum szemelyi szamft6gepe> -

he*. ^^AmL

. dunaujvaro^ f^susfonodaban a Compu-
text 3$ a Budapest! Muszaki Egyet&m altaf

kozosen kitejlesztetT szamittig^pes rendssrerT

helyeztek uzembe- Az adatgyujTG es lerme

^s»ranyft6 fendszer a keratorstizdrdt siar-

mai6 adatokat etemz" 6s sz optimal SQbes*

segat v/ez^rli. Alkalmaxasaval mintegy 10-

15 szSzatekkal nfltt a termalekenyseg, mi-

kozben jeleniftsen csokkcn a h.uHade"k many-

Tzefln^lyi sz$rnil6gepek eJatiasi szama a

frsncia piacon az uttibbi evekben megkeisze-

rezodik. A dinamikus rejIGd^ alapja. hogy

rna m6g a francia haztartasoknak alig tobb

mini 2,5%-flbafi van szem6tyi Siamittigep,

ami tizadrisze celdauf az anghai gdps/am-

nak. Ugyanakkof a kisvallalatok is j6 pta-cl

lerutetnek szarnttanak, hiszon alig 40%-uk

hasznal pillanatnyday sza mitogepet. S6t F

\6 felvcvG piac a francia kskofak, tttefeatW

tnT£zmenyek alkotta oktatasugyi agazat is.

Japan kutatok megdobbento eredmenyt er-

tek el a feherje molekulak felvezeto tulajdon-

sagainak tanulmanyozasaban, illetve gyakor-

lati felhasznalasaban. Lovak szfvebo! kivont

feherjekbol sikerult mukodo „paci" vagy

„biochipet" eloallitani, ameiy a jovoben akar

szamitogep epft^sere is alkalmas lehet. Kvan-

tumkemiai vizsgalatok mar ket evtizedde!

ezeiott bizonyitottak, hogy a biol6giai 6rias

molekulak felvezeto tulajdonsagokkal bir-

hatnak. De gyakorlati eredme"ny csak most

szuletett.

Az arnenkai Bell laborattiriumban kitejlesz-

tettak a vilag (eggyorsabb ftilvezeifl esikozSt

az SDHT tranztsztort A gaHium-arzenid

TachnoffigiSval lettahozatt uj esztetizt elaGsor-

ban a kis bonyolultGagii Integra It aramkorofc

gy^rta^ahor. Uletve a nagysebess^gu szamf-

t6gepek £s rnas elektrooptlkai berendez£sek

fogikai a'ramkbrelben haazrifiljak majd.

A hagyomanyos folyadekkristalyos kijelz6k-

nel sokkal gyorsabban kapcsolo folyadek-

kristalyt fejlesztettek ki a Kozponti Fizikai

Kutat6 Intezet fejleszto szakemberei. Az
egyezred masodperc aSatti kapcsoJasi stibtas-

seg lehetdve teszi h hogy- a folyadSkkriaraJyt

naayme>etu, kisFogyaaztasu spedalis W*
k^pefnyak gyarlasara is alkafmazhassak, Te-

kimve, hogy a nagv vilagcagek is erfife^zfta-

seket tesznek at ilven folyadekkfistalvok H«

f<*jlft^sere i:.cimo1yabb erRdnnlnvek n^f-

fcyl. o meovar sikar uzlet szempontbtfl is ki-

hasznalhato lehet.

Hogy kerul a csizma ar asztalra, kerdezhet-

nenk a hfr hallatan. Az ctlet azonban nem is

rossz. Az Ailami Konyvterjeszto Vallalat es

Alig csodalkozoit el a vilag a 256 kbit-es

RAM-ok piaci megjelenes^n - az elo-

iranyzoMnfil avekkel alfibb - mars feeWerr?

tettek japan szakemberek az 1 Mbit-^s

RAM-Cik piacrahozatalat. A iapan Mitsu-

bishi ceg elsokent jelenteti meg az 1 Mbit-cs

olvasoerositovel kombinalt dinamikus RAM-
oL

Uj modszeret dolgoztak kl a hollandiai Phi-

lips ceg fejlesztoi a dokumentumok gyors

tarolasanak £s kdnnyu visszakereses^nek.

Megadoc elnevezesu berendezesukkel hOsz

A/4 oldalas dokumentumot oldalankent

negymillio keppontra bontanak egy perc

alatt. Ez a k^pfelbontas sokkal jobb a tv k6p-

felbontas minfisegenel. Az igy letrejdtt elek-

tronikus informaci6 optikai lemezre kerul.

De mielfitt tarolnak a nagy volumenu infor-

macidtomeget csokkenteni, azaz mintegy

osszenyomni szuks^ges. Ez azt jelentf. hogy

az 1-1 reszletben azonos kepi informacidt

hordozo jeleket (pi. egybefugg6 sdtet resz-

let) nem kell egytfil-egyik taroini, hanem egy

jelztfszamot, amely kozli, hogy ott abbdl az

6rt6ku jelbfil hany van egymas mellett. Igy

el^tordulhat pi., hogy egy A/4-es oldal negy-

milli6 jel^b6l mindossze szazezer jel tarol^-

sara van szukseg, es atlagosan egy A/4-es

oldalbol mintegy 50-60 ezer fer el egy har-

minc centimeter atmerdju optikai lemezen.

Kazah geoldgusok olyan szam(t6g^p-rend-

szert dolgoztak ki, amelybe betaplalva a le-

IShelyre vonatkoz6 adatokat megkaphatjak

az e-rckeszletekre vonatkozd informaci6kat.

Pontos kepet szerezhetnek az ^rc eloszla-

sara, mindseg6re, a JelfiheEy t^rbeli elhelyez-

ked^sere, a kiaknazas lehetCs^geire vonat-

koz6an A rendszert tobb konkr^t feladaton

kipr6baltak es igen ]6 eredmenyeket ertek el

Japanban es az Egyesult Allamokban egy-

arant nagy utemben kutatjak a fenyszamitd-

g£pek megalkotasanak lehetCs^geit. A feny-

szamitdg^pekben, ahol az informacidt foto-

noktovabbitjak, az alapfolyamatok sebess^ge

mintegy 250 ezerszerese a jelenlegi szuper-

gepek^nek es az atvitel sebessege mintegy

10 Gbit/s lesz. A jelenlegi fejlesztSsekben az

egyes integralt aramkorok kozolti jelfor-

gaiom biztositasahoz a holografiat is igenybe

veszik.

A szamitogepekhez hasznalatos kepernyos

terminalok egyre gyakrabban okoznak kulon-

fele szempanaszokat. Az esetek szamanak

noveked^se termeszetesen a technika alta-

lanossa valasaval magyarazhato. A betegek

legtobbszor gyengen latasra, egeto fajda-

lomra, konnyez^sre, gyors szemkifaradasra

panaszkodnak, melynek oka elsosorban az



asztigmatizmus okozta helytelen fenytor6s

6s a helyis6gek nem kiel6gft<5 megvilagitSsa.

Megallapftottak. hogy ezeken kivul panaszt

okoz az, hogy a terminal kezelflinek sokat

kell a k6perny6"re es az adatokat, szoveget

tartalmazo papirlapokra nezniuk, 6s a val-

toz6 tSvolsag miatt a pupilla hosszu id6n at

folyamatosan kitagul es 6sszehuz6dik.

Jelentfls befo!yasol6 tenyezd a k^gterrufik

szj'ne, fenyereje is.

Neftany fiven belul fciepul hazankban a itih~

teomlogiai muholdvevO 6s sz&mfttfgepes fol-

dclgozA rand&zer. A rendszef k6pfa!dolgoz6

szamUdgepe mAr rendelke^esre all Az 6v

veo6ig a muholdvcvflknagy rtezet is ielszere

Nk.'A muholdas, szamltag6pes halozat segit-

segevel a havi 6s kethetes, valamint a napos

elfirejelzesek mellett a fegkeresettebb ne-

h5ny 6ras teruleti idOjaras-elfrejelzesekre is

fehetfiseg lesz

nagyobb sz6ndioxid-koncentraci6val erik el.

A vizben fejl6d6 salatak mutragyazSsanak,

f6nyig6ny6nek, h<5- 6s parafelvete!6nek m6r-

t6k6t egy mikroszamit6g6p vez6r1i.

talanos Vallalkozasi Bank RT, a

Metrimpex Kulkereskedelmi Vallalat 6s a

SZAMALK szerz<5d6se alapjan a hazai sza-

mft6stechnikai kultura elterjeszt6s6ben meg-
hataroz6 jelentfisegu 16p6sre kerult son

a SZAMALK megkezdte a szocialista import

szamitastechnikai rendszerek komplett If-

zingj6L A jelonlegi tdkeszegSny Bazd asigi

kornyeietban a tobb eves reszEetekaen.

kottstigbtil Tedezhet6sz&mft£gepb6rlet nagy-

ban elfisegittieti a vallalatok gyors szamlttf-

g6pe&ftas6t A bdrleiezett rendszHreket a

SMMALK uzembe helyez* 6s megfeialG alap-

szoftvert, oktatast, egyeves garanciat, alkat-

r6szt biztosit.

A hir nem zblds6g. vagyis komoly, hogy egy

toki6i 6ruhazban kfserleti salatagya>at mu-
kodtetnek. A salatak gyors ndveked6s6t nat-

riumlampak f6ny6vel 6s a Ieveg6n6l otszdr

A f6v6rosi iv6v(ze!latasnak el<5relathat6an

nemigftn l&sznek mennyis^gi korlltaL Gqndot

okoz vtszont a vfz mi n o"saga* Budapest rends I
~

kezik Eufdpa legnagyobb foly6parti kutrend-

szerevel 6s ha novak&dne is a fcgyaaztas, azt

a ktithalozal bflvft^sevol ki lehetne eE^gSreni.

Vlszont a mintiseget karosan befolyasotja

a magas nitrat- 6s vasimaSom. A legfontosabb

magoldandG feiadat a minds6g javltasa 6s

emellett ki ke!l 6pil&ni a fftriros vfzrendsz«r6-

nek korszeru, szdmitogeppel vez6reft enefgia-

6s tavkozlfihaldzatat.

A 3000-5000 hekt6rnal nem nagyobb, ha-

gyomanyos nov^nytermesztessel 6s aNai-

tartassal foglalkozo termel6sz6vetkezeiek

41(ami gazdasagok c6ltudatos. hat6kony

kolts^ggaidalkodasat segiti q\6 a Szam^s-
t&ch n ika -afk simazasi V6 i I al atn a I (SZAM -

ALK) k*s?ul(5 MATKA mez^gazdasAgi sza-

mft6g6pes programcsomag.

A MATKA programcsomag tobb 6n6H6an is

a!kalmazhat6 alrendszerbfil all. Jelenleg el-

Mazult a P
,G9pgazdalkodas" elnev&z6e(l f 6s

most kfeulnek a „N6v*nytflrm&szT6s" 6s az

..Allattarlfls" a I rendszerek. A SZAMALK
szakemberet tervezik tovabbi - p61dau[

.^lelmiSKerfeldoLgozas", ..Haztaji gazdasagok

$zervez6se
J
" - atrendsEerek kidolgozasit Is.

A Panasonic ceg uj. SR. PARTNER elneve^

z6su szem6lyi szami't<5g6pe nem igenyli sem-

mifele penf6na csatlakoztatasat, mivel azokat

beepitett6k: egy 80/1 32 hasabmeretu nyom-

tatot, egy 9 inches nagyfelbontasu k6perny6t,

.egy 360 K-s Iemezmegha]t6t. Az IBM hardver
l

es szoftverkompatibihs Sr. Partneren futtatha-

tok a Iegn6pszerubb uzleti programok. A Pa-

nasonic kulonosen aj6nlja a WordStar, Visi

Calc, MS-DOS 2.1 1 6s a GW BASIC haszna-

latat.' Beepftett 256 K mem6riaja 51 2 K-ig b6-

vftheto. A kepernyfi szines es grafikus uzem-

m6dban is mukodtethetS.

SIHM^riSTffMIMI WEIHUIT I Hi *Mtm



-a sz6mft6g4pes tdbort
Tavasz a nyari sza*mitog4pes t&borok meghirdete'se'nek, terve-

z&se'nek, szervez6s6nek ideje. Mar tobbszor trtunk lapunkban
arrol, hogy mi/yen fontos feladatnak tartan&nk. bogy ezeknek
a nyariasitott oktatasi formaknak is legyen valamif6le szak-
mair modszertani tapasztafatcser&je. £ ce/unk megva/ositasa
e'rdeke'ben kozoljiik Torok Turul frasat a KFKI taboratnak szak-

mai tapasztaiatairdL $ ma'rmostjefezztik, hogy a k&zirat nyom-
d£ba ada'sa'vaf egyidejGteg efkuidtuk annak ma'solata't n&h&ny,
taborokkal szintSn foglaikozo pedagdgusnak, szakembernek
- azzal a k6r€sseir trja meg saj'&t elgondol&sait, tapasztalatait.

S termeszetesen a kedves olvasdk v6lem6ny6rer gondolataira
is k/vancsiak vagyunk - Ok, Onok hogyan csina/Ja'k vagy csi-

na/na'k ?

A t&borok c4ffo §s tdnyeges vtvei

Sommasan fogalmazva: ki-ki egy6nisegenek megfeleloen
Tzelftdt kapjon a szamft6g6pek vilagarol, aminek alapjdn el-

dontheti, eletenek mekkora szeletet 6rdemes erre szannia.

R&szietesebben : minel tdbben, min6l kellemesebben, mi-
nel hasznosabban tolts6k az iddt r 6s ne keruljon mindez tul

sokba. Termeszetesen az ellentmond6 kdvetelm6nyek m6g az
esszeruseg hatarain belul is komprornisszumra k6nyszerite-

nek.

- Egyszerre egy helyen stabunk kb. 100-150 fot kepes foged-
ni, akik az altalanos iskola 5-8. osztaly£t vegeztek.

- Igyekszunk a taborjelleggel mine! inkdbb ellensulyozni a

tanulast : szakmai programban szinte minden fakultativ. Lehe-
toseget kfvanunk biztositani, 6s nem kotelezni.

- A hasznosscig tekinteteben termeszetesen ,,felndtt" szem-
pontok mervadoak. Napkozben teljesen szamuzziik a gyari

kalandjatekokat, 6s a szabadidoben is igyekszunk minima-
lisra korlatozni. Ilyenek irasara csak a legjobbakat batoritjuk,

inkabb logikai jatekokat ajanlunk. Nagy sulyt fektetunk arra,

hogy az elmeleti anyagot a megl6v6, illetve a kivdnatos isko-

lai ismereteikhez kapcsoljuk.

Az eg&sz tAboft a kovetkczb' ctvek wwreV/lfr;

1. Minthogy nem elitkepzes a celunk, igyekszunk minel tobb-
fele elfoglaltsagot ajanlani, mindenki talaljon kedvere valot.

2. Minel tobb csoportot igyekszunk kialakitani. Termeszete-
sen az egyeni foglalkozas lenne idedlis, de m6g huszfos tarsa-

sagok is elfogadhatdak. Id6nkent kisebb ,,alcsoportok" kep-
zodnek, ami a beosztas dinamikajat szolgalja. A csoportosltas
sikeret mutatja, hogy a t£bor vegere a legjobb csoportban
osszemosodik az oktato-oktatott szerep.

A szerkeszto az6rt van.

hogy a lap ofyan legyen,

amilyenek az otvasdif

wiMittirrcimi" KtUMUi iiiiMMCiiis

3. A piusz lehetdsegeket (gepido) ki kell erdemelni, de soha
sehol nem kotelezo a reszvetel I

4. Surun zaklatjuk a resztvevoket „dolgozatokkal". Ez egy-
reszt allando vrsszacsatolas az elmondottakrdl, masreszt
a premizalds 6s a csoportok kozotti vandorlds alapja.

5. Meglehetdsen sok a szabadidd, de sokan ilyenkor is lazasan

dolgoznak (h£zi feladat, gondolkodas, szakmai megbesz6-
les).

6. Sokfele versenyt (programozas, sportvetelkedo stb.) szer-

vez(tet)iink, mottvald c6Nal.

Napirertd. b60E2t£s&k r tem&dk*
12 6ra altalanos program (alvas, eves, tisztalkodas, stb.)

mellett az egyes csoportok elfoglaltsagai

:

VI.

(legjob-

bak)

V. IV. 11. ik 1. abszo-

lutkez-

ddk)

g6pid6 4 3 2 1,5 i 1

BASIC 0,5 1 2 2 1,5

engol 1 1 1 1 1 1

logikai j. 1 1 1 0,5 0,5 0,5

eldadds 1 1 1 0.5 0.5 0,5

szabadidO 4,5 5,5 6 6.5 7 7,5

- A gepeket napi 7-8 draban osztottuk be, a tobbi idot (foleg

este) jutalmazasra forditottuk r illetve segitdink kaptak. Elo-

fordult, hogy egyszerre tobb csoport is bent volt, az ege-

szen kezdok kozul nem mindig egyesevel kerultek komputer-
hez. Foleg lanyok szivesebben alkotnak 2-3 fds (rteameket"
(esetleg k6t gepenl). Sok kezdd pedig inkabb „n6zte" hala-

ddbb tarsait, toluk is tanulhattak 6s szivesebben isk6rdeztek.
- A BASIC-ben a gyakorlat (eloadas aranya 60-80/20-40
szazaldk. Rengeteg peldat oldottunk meg 6s ezeket kulonbozd
m6lys6gben kdzosen 6tbesz6ljuk. Elsdsorban p6rsoros („uta-

sitds-orientdlt") programocskdk frdsa. Gyenge kezdoknek
(mSsodik felido - Ml. csoport) hasznos gyakorlat, ha egy
rovid programot kell elemezni, esetleg hib6t keresnil A
FOR/STEP elm6lyft6sehez igen hasznos segitseg a grafika,

foleg peld6ul C 16-n6l kulonbozo Idtvdnyos 6brak nyerhetdk.
- Angolbdl a BASIC kulcsszavak nagyj6b6l helyes kiejt6s6t

tQztuk ki c6lul. Term6szetesen az angol beoszt6s fuggetlen

volt a BASlC-tol, a nyelvtudas szerint tort6ntl
- Logikai jat6kok: IV-VL csoportban szab6lyismertet6s, pici

strategia: GO, malom, amdb6k, keresoj6t6kok (sfk, ter), NIM
stb. Kezdoknek sok jat6k elemz6ssel: sz6mkital6l6sok r kere-

sok, konnyebb tabl6sok r stb.

EfSadSsok:

A sz^mitogep falepitese

MagasszintQ nyelvak (LOGO, PROLOG- PASCAL) stb.

Grafikat6l az animacioig
Szamh6gepek korldtai

A tekn6y raf tka f ilozdf ia}a

Besz6lgelesek vatasztoil temakbgn.



Egy atlagos nap (a harmadik) idobeosztdsa

VI. V. IV. III. \l I.

rtggail

8^9

9-10

10-11

11-12

G6p-
ido

BASIC
ge>

angol

esetleg g6p

logtkai

jatek

ih4d

13-14

14-15 g6p

BASIC
BASIC

15-16

(uzsonna) E 1 6 a d a s gep

16-17

17-1B

angol

logikai j

g*p
9*P

vacsora

TB-22-lg szervezett szabadidS (vetelked6, film, disco)

jutalom-gepidS 1 foleg haladdk, esetleg

munka. geptftl tavol J bizonyos kezdftk

kdtetlen „hulyeskedes"

- A2 iiresen hagyott helyek szabadidot (sport) jelentenek.
- Szinte TABU a g£pek max. kihaszndldsa. Allandd harcot

vivtunk a konyhaval, hogy lehessen ebidelni es vacsorazni

egyenletesen, vagyis sorbandllds helyett dolgozni tudjunk.

Legalabbis 10-15 fo fillanddan volt a gepteremben 8-21 ,30-ig.

Az oktato kozepiskolasok n6ha hajnali 2-3- ig dolgoztak, jat-

szottak. Ugyanakkor a g6ptermi csellenges, hulySskedds, za-

varg&s konnyen idoszakos kitiltdssal j&rhat.
- A szabadidS sajnos tul kotetlenre sikeriilt. A sport: asztali-

tenisz, labdajSt6k, fa>a mSsz£s, fiirdes, nemi futSs.

- Delelott megfigyelhetd a kulonbozo csoportok giptermi
keveredese (IV. cs, 12 f6s, csak gyakorolgat; kezddk nezeldd-

nek.)

Induld kdvetelm6nyek 6s (letszamok) az egyes csoportokban

nap VI. V. IV. III. N. 1,

H lenyege- tomb, FOR. IF lenyegeben semmi (86)

ben min- FOR, IF, (15)

den (12) fgv.

string (9)

minden. ami nam FOR, IF eddigiek ?, =, (25)

gepfuggo. tomb, fgv nagyjabol INPUT

(17) (19) (12) (23) (25)

5. szinte minden nagyjabdt eddigiek IF FOR
(17) (19) minden nagyj. nyoma

(19) (15) (20) (28)

- VI. 6s V. esoport kozott a harmadik napt6l alig van kulonb-

seg BASIC szempontbdl. Inkdbb az e>dekl6des, ambfci6, gyor-

sasdg szelektdl.
- A II. cs. legjobbjai a vege>e megkozelitik a negyedik esoport
efsonapt £tlagdt

!

- A kisletszamu III. cs.-ban a vegSn nagyobb kiilonbsegek le-

hetnek r mint elso nap a 86 kezdd kozott F

- A sok esoport eYvGnydt dltaldnositandd: Erdemes akkor is

min£l tobb szintet csinalni, ha nines jelentos kulonbseg

!

BASIC tematika az egyes csoportokban

Hallottam 3-4 erdekes elSadast, X. Y-nal m6g akarok beszSIni

a ...-r6l."

- IV— III. jobbik fele. „NGmi fogalmam lett a programozisr6l,

kicsit kevesbe* misztikus a szamttog^p. Kisebb feladatot ol-

dottam meg (pld. szdmkital^l6s, torped6-adminisztrfici6,

barkochba, stb.)."

- Futottak meg. „Kisebb programokat irtam (pld. sorba ren-

dez£s, lott6huz£s, egyszerubb grafika, stb.), ndhany logikai

jatekkal jdtszottam. Remelem jovdre tovabb jutok."

Az utols6 mondat bev£1t6s£ra nagy az esely!

- Leggyengebbek. ,,Velami csak ragadt rdm is..."

ValdszlnOleg tobb ragadna az egeszen kezdokre, ha 6k is

12-18-an lehetnenek. Termdszetesen bizonyos dolgokat csi-

nalhatnak egyiitt, de konnyebb a differencials, ha minSI

tobb fokozat van. A legjobbak nagyobbik fele eldszor vett

reszt t^borainkon, (elo)ismereteit otthon, baratokt6l, isko-

Idban szerezte,

Mire vim sriNiafy wfrtftiifam?

A magteremtendfi szukseges feltdtelek kozv\ taJan a Ieg fori

-

tosabb a }6 stSb. Haromf6s esoport link 7-8 eves tapasztala-

tot tudhat maga mdgdtt. EzenfcWul 4—5 rendszeres ,,profi"

segltonk (kQllegfti, f6iskolSsok, I1MV, gimnazistak) sok resz-

letben messze felattunk 6H. Minden esoport hoz karul egy-egy
ilyeri oktato. UtBtve meg 1-2 kevesbe felkeszult kdzepiskoEas.

akl tavaly esetleg csak IV. csoportos volt ! Utdbbiak elsosor-

ban tanltani tanulnak* persze sajat ugyukben ?s kerdezhotnek
- ezt f$\eg egymastol teszik. Nyugodtan tekinthetnenk oket

VII. csoportnak^ keves szabadiddvel! Nem art, ha az egy£b

elfoglaltsagoknak is van kulon felelose.

nap VI. v. IV.
1

111. II. 1.

1-2 Csak gyakorlat, hibek megbeszelese,

gepkonyvek

ismetles alapfogalmak PRINT, LET. INPUT. pici FOR, IF

3-4 gondolkodfis, 6n6H6 feladatokon, gepldfi

alatt szukseg szerint segitunk. gyakoriaa IF, FOR, RND ismetlee. IF

5-8 aki akar, egyszerQbb

feladatokat old meg
ond Moan

fuggvenyek, $, pici

grafika, tdmbdk
ismetles, pic it

tovabb

ismetles program
haszn&lat

- Celunk annyi BASIC-et tanftani. hogy utdna a gyerekek
egy (rosszut megfrt) g^pkonyvben is eligazodjanak. A tobbi

m&r ,.mag^tdl" megyf

Ezek utan amit egy atlagos csoporttag elmondhat a tdbor

veg^n

:

- V-VI. esoport. #tlrtam 6n6U6an egy nagyobb programot
(p^ldaul hfv61ift szimulacio, sielo, malom, stb.). A 70-150

soros programom 75-99%-ban el is kesziilt, jdl mOkodik.

- A szuksdges g^pparkot (30-35 komputer, azaz 3-4 f6 gepen-

k6nt) nagyr^szt koll^gdktdL ismerosoktSI kapjuk kolcson,

8-10 darabot iskoldktdl, 6s n6ha a gyerekek is hoznak maguk-
kal. Napi 12 6rds uzemidot szdmolva ez sok is.

A g^pparkbol szamszerGleg messze kiemelkedik a Commodore
(PET, VC 20, 16, 64), sok m6g a HT. A gyerekek im6djSk a

Spectrumot - mi kev6$be~ : sok baj van vele. A Sinclair ggpeken
kfvul az utols6 n6gy 6vben egy-egy VC 20 es C 64 1 1pus romlott

el nalunk. Igyekszunk minden g6phez sajSt tartozikait ren-

II AIMU3TIC* M1UIIU1 HI* JUICES



delni (tv, kabelek, periferiak) es ezeket jol megjeloljuk.
Gepet (es tartozekot) atdugaszolni, kikapcsolni csak okta-
toknak szabad, es erre figyelunk is.

- Erdemes a BASIC mellett mSst is tamtani. A logikai jate-
kokat azert eroltetjuk, mert igen hasznosak az algoritmus-
fogalom kialakitasaban, mege>tes£ben. Elk6pzelhet6 rr»6g

valami manudlis kepzes is (rajz, paprrhajtogatds stb.) - foleg
alacsonyabb csoportokban.
- Term^szetesen elsosorban sajit kiadvanyainkat szeretjuk.
(Tankonyvek, peldatarak, otlettar, stb.) Ezeken kivul orom-
mel hasznaJjuk a Hetedh6t sorozat (NOVOTRADE) koteteit
es a sz. gepes jat£kokrol szolo konyveket (Csak3ny-Vajda,
Spencer, Mletve Z. Nowak: 50 tabids jStek).
Ajdnlani merjuk tovibba

:

D. Atcock: Ismerd meg...; kulonosen a nyelvjarasokkal

!

Appal-Kohegyi-Zsako : SzSmitogepes feladatok (peldatar)
INTERPRESS; Dusza-Varga: A BASIC nyelvu programozds
Locs Gy. : A BASIC es a Kivancsi (rerneljuk nyarra a peldatar
is megjelenik f

)

Eloadasokhoz jo otletek merithetok a Musoron a szamitogep
c. konyvbol, illetve a ji Magazin es BIT-LET szamaibol.
Ilyen eloadasokra nagyobb (haladobb) gyerekek is v£llalkoz-
hatnak - elozetes felkeszules ut£n.

Tov&hbi tanuis&gok

- Fel keH keszulni arra, hogy a resztvevok 10-15%-ara igen
keves hatassal van az egesz. Az utolso 2-3 evben ennek meg-
vdltoztatasa volt az egyik fo celunk (elsosorban ezert ragasz-
kodunk a komplex tdborhoz), sajnos igen kis sikerref. Az im-
munisak nagy reszerol elmondhato, hogy szinte semmi sem
erdekli oket, se BASIC, se sport, taldn meg a film es a disco
sem. Altaldban ugy kerulnek ide, hogy szuleik n£h£ny nap
szabads£got akarnak s eppen ez a tSbor esik I3t6kbrukbe.
Letuket tudomasul kell venni. tovdbbra is igyekszunk csokken-
teni a szamukat.
- A resztvevok tobbsege szerint minden gepido keves! Azzal
szoktuk oket realrsabb velemenyre birni, hogy erdeklodunk
a gep elott, illetve a gondolkodassal, tervezessei toltott ido
aranyarol. Utobbi idot elenyeszonek valljak maguk is. Foleg
kezdoktol, de eleinte mindenkitol megkoveteljuk, hogy a g§p
ele olyan papirral iiljon le, amin mar nyoma van a beirandok
3tgondolasanak.
- Nagyon keves segitseget kapunk - m6g haladdktol is hogy
nekrk vald, erdekes feladatokat talaljunk ki. Tul konnyen,
kritikatlanul egyeznek bele a javaslatainkba, es azutan nagy
a kiabraodulds.
- Erdekes, hogy alig veheto eszre egy kezdorol, hogy milyen
mertekben ferhetett hozza szfimitog6p6hez a tfibor elott
(otthon, rokonnaX ismerosnel, stb.). Mcisk6nt fogalmazva
meglepd, hogy ez a koroszt£ly magatdl mennyire nem k£pes
elindulni az igazi ismerked6s utjan. Persze kivetelek akadnak.
Sokkal jellemzobb azonban, hogy egy Ml. csoportbeli gye-
rekre kovetkezo evben r& sem ismerunk. azonnal ,,szuper"
lesz! Ezt feltetlenul saj£t sikernek is erezzuk, persze donto az
evkozbeni gyakorlas is. Tordk Turuf

Nagy ordm voll ohrasm Angyalosi Laszltf aorail a 9 IT- LET 1986.

ianuar 2B i sz^maban,

Duh&ng^fieit m.mnn^Hitatu megeffem es cgyo; k ert&k vete. hisj a

C 16 7&0D tofmtofi aru a magv^r paator> szenzaciok^nl tifltott de

sakat nam or ha a folytaras elmnrnd csak fzelttAnak szanTdk.

Feitetlenul - a tisztinlaui* crdekeben - kozplni Hell a nsgykdifonfiag'

gel, hogy a Twdofna»vsiervai6si As Informaiikal fnteitt elmarasj

lalfisa. hc^gv ^f^B^n v^siroh vagy r ,efly kem&kc^Qlmi ceg KozvsiiresiS-

veT* ugyariai a termok 20%-kul fobbe kerul — nam helytalto

EiSsior is a C 1 6-0$ok szi(lffas3ra vonalkoM s?erzdd^ mrtgkot^fe

az iskal^k f#a2fiie l^rryeQessn korabbi idGpontban kerult sor, amikOf is

a hiiaarafc maga^bbak voltak. mint At APISZ va'sarlasa'nak tdopont-

j^ban. teh^t elief6 rtavizaarakfdl van ar6.

Ai hi harom f^bot tev536tt dssze. a Ska^a Coop szalHtotta az afap-

konfiguraciot - viszonylag oksdn - a Novotrade piHJiy valfalta a

garanciSt ai a!katteszft1lai^^t r
biimsliott ggy ..Bevezar^e a 8**w^fa«

c. konyvet magyaf nyolvBn, 2 db hozza tartozt5F magyar nyelvfo wUp&H
szottverrel. 6s 1 db rfemakazettat magyar nyeivu 1aSra«a1, 3 db

mngyar nyelvfl falhasTn^lai k^zikonyvel, \ db C 16 Hetedh&t kbnyvet.

agy Basic omi^keztet&t. ameFyat « klaviatufAra lehet rdhatyaim. to-

vsbba a C 16 g£p a magyar szabv^nynak mBgfatelfihazfli kdrulmenyek

kozbti kialakitoil k^vfaturavai es a magfaleie - (ipecidl»san a magyar

pi acre fcBsiltati- a mogyar ABCi lartalmazd RDM-ma I karOU az rs-

ko!ak birtokaba. ugy hogy mmdflin egy«s betendezAs ^itada^ doll

bevizsgalAsra k*rriil?

E/ank(vul a Til htf&szasan^ ^ cokokfaluan uiz^gSlta a beiendGi^s

ha^at ekefiesz^seriQk os^es feUeteleir, igy elyfigezmttft a MEEI
as a Posta k6telez5 vizsgptatait, valammt alaposan e3Eer>6fiz^ a;

osszas dokumentacios any^goi. 0s$iegyCji6Tr^ m htkoldfc mttgren-

6el&seii c-s «aj6t aMkozaib5l ingven adotT g^pek^t az iskol^knak a

flzotdk melteit.

MindBzi temneszei^ri az APIGZ-nak nam kellett mejgtannie, visifont

az filial a forgaiomba hoxotl gip flflffl ma^yaf klaviaturaB nem iar(al-

mazta mindazokal a szotsaUat&$okat. ametyeket az isfcolak kapiak.

Mindezeket osszevetve a I6fiv1e(?as arkiilonbs^g minimal is volt a^s en

rwm azi fe5£o0Otn^m eltaro mtoski ^olg^ltaTaeoknril, hogy 7900 Ft

vagy 8775 Ft. fianom azt hooy mifin rtmt-« agyalialan egy darab scm P

A/ Eiz tetek I a fe va n n isk h aza i szoc i a Its ( a e & tdkis hi-fi- bexendeza st?k ke
!

,

5zorakoziato alaklr^nikd^l nyugati ma>kJ& ^ivaieli cikkakkef, da

amt a jdvGnkat alapvetBen ^rint) nines; a szdmEtag#p mintha faiw

lenna APISZ-on as a Skat a- Coop-on kSvul a b^Jkoreskedei&fnnak

Ezen ketlena vAUozlatni 4s elgondolkozni,

M^llasl&g in iuey^ein meg: ho^y a N overtrade 3 h6nappat ei<fl6tt

magrondelt az iskoltik ttez&rs lovabbi 3500 db 9*in\U6g£pei a

Meinmpaxrn*t es a szutotiges importenged6!y iilet^k*r i* bafizatte. /

Ide klv^nkozik az az inlormati<5 4s, hpgy a 2C a^lathil6^aiban (AKV,

M£ivc.U Nop. Hovotrade 6s az APISZ SZAMALK szakuzla^kr^n)

ezraval adtak el el5szi>f Magyarorszagon dArsd szoflvert^ mfjtynek 3

fpgyasztiii ara 220 Ft volt

RemeJjuk, beteken beb I ugy so f uj szoftvortarmekket es f61eg o?c$6

term^kkel tatilkozhatnak a C 16 lufajdonosok,

Udvozldm a szerkesrtot 6$ tov^bbi j6 eg6s?5agat kiva'nok mindazoh-

n»kr aktk raskzt vettek a C 1fi bevczataseben Magyarorszagon.

R6nyi Gdbor, wgyveioifl ig^zgaio, Novotrada Rt

Kostdnjvk R^nyt G&bor hnz£Bsi6t&$&t. Mi 6szirtttin jzd/va nem a

Novotf&donck, s n&m is a Til-nek c/tneztuk /auuaV vtigi {rdsunkat

D» tost akifitk ings - tfgr t&nik* rvssz he/yre cimeztuftk. VtifemSnyOnk

rttmr mindenhzn v&tozatf Az ArMkbtin /eftsfs^, hogy tivedtunk
- igy h& nam 2D% kaL csak b& tO-z&t ti^Usk tnbbat az iskofik

azokift # g&pak&n, AmGlyvkf* a ffzetist kovetd&n mtig htinapokat

vSnat vaf*ko2teuk kozben msgfrtkvnek &s mffogytak a g&n&k az

APIS!-ban. Mwd&irt maguioite Gk&i a guta Magyar nyah& fai-

ha$tnft$i kezikdnyvaL demokazirtttika: az APfSZ is adott a g6pakh^
a magyar szabvany siar/nti bittenty&zeit6j padtg csak anny/t: nam
tudjvk, ftfi/yan magyM szahvanyr* gondoi H£nyi Gibor* de r&g Ottunk

ofyan rasszui &imndezatf magyar htftenty&zatah mint ez A boxtes

tavahai tesz&vef agyet&wnk. s kononjiik az Inforrniddkaf.



S7NALJ0N! !

" : FOR I =OTQ 1000: NEXT

I

IS PR INT P ] ij T JO, " K ±R 1 fi„
r
tL-Kf)Z f ATUTT 1 U/N)"

13 TF INKEYft=" "THEN 13
14 IFINKEVP.-- ;

" I "THEN] 00
15 CL5
16 PFINTP5, 2, "EZ A SEGeDPRQGPAM ALH ALMAB A
RPArHOBV ATTEKINTSEN EGY -EGY MEMGRIATER
uLETET, FOLYAMATGSAN VAGY TETSZHLEGES
LeLP£S- NAGYSAGGAL L£PTESSEN ELBRE 13
t HATPA IS.
20 PPINTP10, 2r "A MEMOP I AC I MEK TARTALMAT MO
DOS I THAT JA, Ak.AR DEC I MAL 1 3, AKAR HEXADECI
MALI G BE IRAS- SAL

"

30 PR I NTm 1 4 r 1 2 ,
" TOVABB : < B I LLENTYu >

"

35 IFINKEYtf=""THEN35
40 CLS:PPINTp2, 12, "H AS ZNALATA :"

50 PRINTP4p3, "CiMT'-RE ADATBEV I TEL :
"

dec i m& I i 5
he-xadec l mS I i s

£r t £ lib en £s a I a

fo

55 PR I NTP5 , &
,
" 0-327&7
0H--7FFFH

I: ban "

60 PRINTP9,3, "L£PTET£S: *

I ?r*
at r a

"

70 PRINTwll, 3, "C1M TART . MGDOS I TAG : - I

ys-er i - M
i yam at os

"

80 PRINT"
ater es

"

90 PR I NTs 1 4 T 1 2 T
" TOVABB : : B I L L E N T Yu !>

"

95 IFINKEYr=" "THEN95
96 CLS:PRINTp;5r5T "M -RE VAGY I-RE ADATBEV I T

EL: 0--255 VAGY OH-FFH FORMAB
AN. "

97 PRINTS 14, 12, "TDVABB: < B I LLEN1 Yu )
"

9G IF INk'EYP= M "THEN9S
100 CLS: INPUT"CiM"; DP: L=0s J=0;U=0: A=0: D=0:
0=0
1 0 1 H=LE N i Dp ! : FOR I = 1 TOH- 1 : B£=M I DP t DP., I , 1 >

:

B=ASCtEP ) : IFB<48DRB<&5ANDB%570RB>70THEN100

102
103
, 1)5
104
105
1 10
120
130
135
145
146
148
150
155
*

160
170
190
1 90
200
490
496
498
500
502
503
504
505
515

d J
;

530
540
541
543
544
%

545

57u
-j / 5
57G
580
99 0
993

NEXT I r IFH>5THEN100
I FASC CM I DP! C DP »H,D) > 57ANDASC ( M I DP f DP, H
: >72THEN100
INPUT l, L£P£SNAGYSAG''; W

REM
Lp=RIGHTPi:Ds->, 1 ) : IFLP="H"THENG0SUB1000
IFLP="H"THEN146
D=VAL CDs)
IFD->32767THEND-D-65535
I FLP= 11 H " THENG0SUB5000
IFLP= M H"THENA=D+1EL5EA=D
IF A<0ORA>65535THENA=0
U-FEEK<AD
REM ******* CIM TAPT. HEXABA PCT**

V=U S HS = " 11

: FORB=1TOOSTEP-1
N=INTCV/16uB;i
HP=HP+CHR P C N+ 4B- < N >9 ) * 7 .)

V=V-N*i6uB
NEXTB
REM
REM *** KlfRATAS ***
REM
IF LS="H"THE:NG0TCI515
LE=0
GDSUB5000
XP=DP:LE=1
PR I NT "H = "D;" = " HP ;

"
H

" : : G0T0520
Ih- imi

s PR I NT" " ; LEFTfci ( DP r 4 i ; "H = M ;D
- ";HP; "14"?

PRINT TABt 25 >
" - " ; P] GHTP (

" " -+-STRP i

IFU JOANDU= 152THENlp=CHRP. (U > ELGEIfi=" '

PR I NTTAB T35 >
11

= "IP
I FS^= " I " GRSP,-- " M " 14 IENPE TURN
REM
REM tttt* CIM l£PTETe£SE; MODUS: 7 M
REM
PP=INH EVP: IFStf="+"THSN2000
IF3P-" -"THEN2100
] r 5 :

; ~ " i
Jl THENG0SUB2200

IFSQ -"V 11 THEN 100
I F*Sj?>

,r M" THENGGSUB 1 0000
G(jrG550
REM
REM *Mt* HEX A CIM DEC I MALI SPA 1

+ * +

995 REM
1000 REM
1 010 L==l: RP-DP: M < I ')-0: P=0: X-L F!-J( Po >

1 020 FOP L - 1 TOX - 1 : EP c. I ) —M I DP i PP. , I , 1 )

1 030 I FACC ( FP \. I ; 57T HEN J 500

A BIT-LET PRIMO vallatoj^ban lelrak szennt a g6pi k6du

programozhatosag az atlagos felhaszna!6 szamara m^g
neh^zkes.

En nek egyik alapvei^ oka, hogy nines a g£pbe epitett

mortitoruzemmid. arnellye! vizsg^lhatd, attekimhetcS az

eg^sz mem6nateFu1et a RAM -ban adott esetben folya-

matos m6dosMs ^rbel^i el.

Mas g6pn£l {VC 20) m^r lalatkoztunk plyan BASIC -ben

frt monitorprogrammaL ameJy az elfibbi jg^nyeknek eleget

A szentesi De^k Ferenc utcai Ahalanos tskola j6volt^b6i

altaf^nos tskolas fiammal egyutl hozzaWrhetunk sz tskola

A 32-es tipusu g^p^hez. Ez a Iehet6s^g az e!6bb emlf-

tettek adlfik az otfetet hogy megfrjunk egy egyszerG,

de - rovid tapasztalatunk alapjan is ^llftjuk - j6l hasznal-

hatb BASIC monitorprogrannol a PRIMOPA.
A hexadeeimalfsrol decim^li^ra vsssza szamiiasok mate-

matikajat es a program elvi fel<§pit^s^nek E^nyegf I4p^se3t

in, a konkret meglrest 6s megjeienftest a fiam oldoiTa

meg.

A program a kovetkezoket tudja:

A tajekoztat6 utani CIM?-re a vizsg^land6 mem6riaterulet

kezdocim^t kell beirni. Ak^r decimals, ak^r hexadecim^lis

beiras lehet. csupan ut6bbr esetben az pi. 7500H
alakO legyen. Ha a I6ptet6s?-re 1 -et frunk. akkor a l£ptet£s

folyamatos fesz r
de barmilyen ^rt6k haszn^lhat^, ha siet6-

38bb 6s nagy vonalakban tort^no megtigyel£st v^gzunk.

5700H dm eset^n a megjelenit^s pi,

5700H - 22272 : 41 H = 65 - A
Az utols6 helyen a dm tartalmanak CHRS 6rt6ket frja ki,

ha az megjelen[thet6.

Elore leptetes a +, hatra leptetes a - billentyukkel torte-

nik.

Az I lenyomasa utan az adott dmre OOH-FFH vagy 0-255

formatumban egyarant irhatunk. Ha folyamatos valtozta-

tast akarunk, az M billentyu lenyomasaval indithatjuk azt.

Kilepes az X billentyuvel tortenik. Hasznaljunk nagy-

betuket

!

Programunk, bar nem tul gyors f de ugy hisszuk konnyen

kezelheto
Segitsegevel es a BIT-LET-bol nyert aprobb-nagyobb in-

formaciokkal eleg sok konkret adatot Jelfedeztunk".

Ezek lenyegesebbjei:

1. A BASIC program kezdete: 43E9H (17385)

v6ge: 67FFH (26623)

2, K^perrtyok m&moriakezdete : 6B00H (26624)

v6ge: 7FFFH (^2767)

A 40B1 is 40B2 cimeken a kepernyfi mem6 r
ia kezdflcime

van elhelyezve. A kezdficfmt^lfoJyamatosan bwittmegjele-

nft^si adatokat balrfil |obbra egymas me\\6 frni Egy sorban

32-t es 1 92 sort osszesen.

It IHlTJ^TECMHItll ME LI E M If T II If HAICI8I



3. A 4044H (16452) cimre tarol6dik az eppen lanyomot
billentyu bels6 k6dja. Ennek el6ir^sa pi.

10 CLS: AS = INKEYS PI. A 142
20 IF AS = ""THEN 20 B 154
30 ?AS; PEEK (16452) C 144
40 GOTO 20 stb.

Ha mozgat£sra kiyanjuk haszn^lni, AS = INKEYS deklar£-

l£sa ut5n mukodifc.

4. 4423H (17443) cfmen tarolddik az INKEYS fuggv<§ny

aktucilis 6rt6ke. A billentyu nines lenyomva: 0
Lenyomott billentyu; 1

5. A BASIC kulcsszavaknak billentyukrfll torteno bevitel6-

hez szuks^ges adatokat egyszeruen e\6 lehet hfvni. PI.

1 0 REM A REM ut£n a billentyuket szepen sorban egyedul,

a I -lal egyutt majd a CTR 6s * -lal egyutt nyomjuk le.

Erdekes grafikus jelek ad6dnak, amelyek helyett list£z£s

utan a billentyuhoz tartoz6 kulcsszavakat ISthatjuk. Ter-

meszetesen ez a lehetoseg edit^las kdzben elv£sz.

6. Tiszai TamSs cikke igen jelent<5s segftseg az uj karak-

terek gener2l£s£hoz. K£r, hogy a konkrit cim adatok koz-

I6senel meglehet6sen visszafogott.

MegnSztuk, hogy az 3ltala emlitett 16459-460-as cimek
alaphelyzetben milyen cimre mutatnak. Ez 3507H (13575
nek ad6dott.
E dm korny£ket a monitorprogrammal citvizsgalva meg-
tal^ltuk a g6p karaktereinek pontmintSzatat tartalmaz6

cimteruletet.

Ez 31 F4H (1 2788) - 35BF (1 3759) terjed.

PI. a 31 F4 cimet kovet6 12 byte adja az i betut Orommel
fedeztukfel a 3208 H-t kovet6 7 byte CHRS megjelenitese-

n6l a TISZAI nevet. (Bizony^ra Tiszai Tam^s alkotta a g6p
BASIC-jenek ezt a r6sz£t!)

PI. a 8-as szam pontmintizatciriak a 1 3000-1 3007 cfmeken
ta!3lhat6 decimalis adatai 56,68,68,56,68.57,0.

7. A HT 1080 Z gep meglevfi mem6riacimeit mank6nak
hasznalva vettuk 6szre azt is, hogy a 40A7-40A8 cimek a

PRIMONAL is a 41E8H-ra mutatnak, amelytol a HTZ-n
az egyes regiszterek pillanatfot6it tartalmaz6 byte-ok ko-

vetkeznek.
Hasonl6 tenne a PRIMONAL is a szervezes?

Ezeken kivul meg sok, de egyel6re csup£n kecsegteto

adatunk van.

REM a HT g6pnyer<5 p3ly3zati anyagokr6l frt kritk^t ol-

vasva, illendoen megszeppenve kuldjuk el ..rendetle-

nul" sorszamozott programunkat, de illedelmes szept-

tesi sz^nd^kunkat keresztulhuzta az aitalunk igen

nagyrabecsult PRIMO gep azzal, hogy n6hSny billentyuje

„elefant" uzemm6dra v^ltott es szervizbe keltett adni.

Q6p n£lkul nem mertuk komolyabban megbolygatni a j6l

mukodfi programot.

ifj. Guly&s L&SZI6 tanuld, Gu/yds L&szl6 tan&r

1040 NC I )~VAL i.EU C.U 5

1 044 M—N ( I > :t 1 Bu <A- I > : P=M+P
1047 NEXT T

LOGO D-P
1068 LJ*PJ=;EK < D+l >

1070 RETURN
1 500 OASC EP U J ,> : N f. I > -C-55
1510 GOTO 1047
2000 D-D-+W: GOTO 145: REN *:* EL&RE L±P
2100 D=D-Ws GOTO 145 b REM Ft HATRA L£P
2190 REM
2132 REM *** ADATBEVITEL **
2194 REM
2200 XP=DP: PRINT; LEFTP' < XP , 4> ; "H

i INFUTUP: I FLEN t US > >3THENPR I NT 11

PRINTS*
GOT022O

2202 H1=LENCUP^ :FDRI=lTOHii BiP=MIDfe'<:UP, I , 1

) s B 1 =ASC C B 1 P ) : I FB 1 < 4S0RB 1 < &5ANDB 1 >570RB 1 >7
OANDB

1

< >72THEN2204
2203 NEXT I

2204 IFH t=3ANDB K48DRB 1 < &5ANDB1 >570RB1 : 70A
NDBK >72THENPRINT" ?T'" : GOTO2200
2205 Z.y=PIEHToi Ufi F 1 )

2210 IFRIGHTicKUa, 1 ) = ,r H " THEN6000
2220 U-VAL(U;:=): IFU t ODRLJ >255THENPR I NT "? ? "

: G
0TO220O
2225 G0SUE155
2 2

2

G 2&-&I GHT;-» ( U.Q F 1 >

2230 I FL£>= " H 11 THENPOKED+ 1 , UEL SEPOKED , U
2240 RETURN
4990 REM
4994 REM &T5Z AMI TA3 HEXABOL

4396 REM **** DECI MALI SRA

!

499B REM
5000 GicL="

M

5003 V-D
5005 F0RE=3T00STEP-1
5010 M--INTCV/16uBj
502G Gfe=Gjc»+CHRSU"M+40- ( M>9> *:7:>

5030 V-V-K*16/JBsNEXTB
5040 Dp=G^
5042 IFLP : : " H ri ANDUQ I :

" X " ANDZ,':> = " H" ANDSP.- " M "

ANDLE=OTHENFP I NT ; X3 f : GGTQ5047
5043 I FL p: : >"H " ANDZp.= "

H
" ANDGP= " M"*THENG0T050

47
5045 I FLP — " H "THFNFR INT 11

"
; ELSE PR I NT j DP;

5047 ZP>" U

5050 RETURN
5053 RETURN
5990 REM
5332 REM t**** CiM TART . HEX A-DEC- ATV.

t

5334 REM
6000 DP=L EFTS f C UP » 2 » : X ~L EN ( DP > : F ^0
60 1 0 F OR [ - 1 TOX : TP f I ) -LEFTP ( R I GHTP < DP , I

)

t 1 j

0020 I TASC ( T jet C I i ) >5 7THENG500
6030 N< t ' -VAU TP ( I ) )

6040 M=N ( I > *: 1 6u C I - U : P=M+P
6050 NEXT

I

6055 U-P
6056 Do=XP
6059 IF Y = 1 THENGQTO 1 0050
6060 G0T02225
6500 0=ABO ( TP C

I

') '? : N C I } -C- 55
6510 G0T06040
7000 T=l: RETURN
73S0 REM
7992 REM L^PTET^SES ADATBEVITEL
*
7994 REM
1 0000 X:q=DP: : PRINTSP ; : I NPUTUP : I FLEN C UP J >3TH
ENPR INT" ?? " : GOTO 1 0000
10002 IFLP- "

H

1

1

THENQ-" 1 ELG ECS=0
1 0004 I FUP= "

X
" THEN 1 00

1 0005 H2=LEN CUP ) i FOP I - 1 TC3H2 : B2£=M I DP C UP , I t

1) : B2=ASCCB2P) : IFB2< 4GQRB2< 65ANDB2 ; 570RB2';
70ANDB2 (. >72THEN 1000

G

10007 NEXT I

1000G I FH2-3ANDB2 ' 4GDRB2": 57ANDB2 :.G5nRB2>70

ANDB2 :7 2THENPPINT" : GOTO 10000
10010 IFUP=" X "THEN 100
10020 ZP-FIGHTPCUP, 1

)

1 0030 I FR I GHTP ( UP , 1 ) = ,[ H " THENY- 1 : G0T06000
1 0040 U =VAL < UP ) : IFU i OQRU ; 255 THENPRI NT " ??

"

r GOTO 10000
1 0050 7=0 : L I -= 0 : G DE5LJ B J 55
1 0080 ZS=R I GHTP (UP , 1 > : L I ==0

1 0070 I F LP= 11 H " THENPDKED+ 1 , UEL 3EP0K EE D , U
100G0 D=D+W
1 0090 30SUB5000
10100 GOTO 10000
10200 BOGUS 155
10210 RETURN

SUMIliSTECftftLMJ h* E L 1 E K i E T 1 1 1 C HAAC ( 1
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A TEDMON a C16~ba beepltett ge'pt kddu momtorprogram. Ez tar-

taimaz egy miniassembiert 4s egy disassembled is. Mindezek keze-
l&se az angoi 6s a magyar nyelvO ge'pkdnyvbdi hia'nyzik - ba'r a meg-
fefe/6 fejezetre van utal6s - fgy ezt most kozzetesszuk.

A Assemble: Lefordlt egy mnemonikban irt programot a 7501
processzor gepi ktidjara

C Compare: Osszehasonlft k£t memrjriateruletet es jelzi az eltere-

seket

D Disassemble: Vissza ford it egy gepi k6du programreszt mnemo-
nikokra

F Fill: Feltolt egy memdriateruietet egy adott ertekkel

G Go: Elindft egy g6pi kddu programot az adott ci'mtol

H Hunt: Atfesul egy memtfriateruletet. es kijelzi azokat a cfmeket.
amelynek tartalma megegyeztk egy eldre adott ertekkel

L Load: Programot tolt be kazettartfl vagy diszkrol

M Memory: Egy mem6riaterulet tartalmat frja ki

R Registers: Kijelzi a processzor regisztereinek aktualis tartalmat

S Save: Elment egy programot kazettara vagy diszkre

T Transfer: Blokkmasotas
V Verify: Osszehasonlft egy, a memoriaban levo programot a kazettan

vagy diszken Iev6 programmal
X eXiz: Visszateres BASIC-be
. (pom): Egyen£rteku az „A"-val

) (nagyobb): Adott cfmtfif legfeljebb 8 byte erteket valtoztathatjuk

; (pontosvesszd): "R" utasitas utan regiszterek erteke't lehet val-

toztatni

A monitor altal kifrt szoveget altalaban kozvetlenul fel tehet hasznalni

egy masik utasitas befrasahoz fpL: memtiriatartalom megv£ltoztatasa
"M" utasftassal).

TEDMON keief&se

Belepes: MONITOR paranccsal
Belep^skor kifrja a regiszterek aktualis tartalmat <6ppugy, mint az
"R" utasitasn£l), majd egy villogd kurzor jelzi, hogy a monitor k6sz
parancsok fogadasara.
Az utasftSsokban a param^tereket - ha nines kulon jelolve - betu-
kozokkel kell elv^lasztani.

Lttas/tasak rvszfetes ismerietese

A Szintaxis: A cfm mnemonik operandus
elm: hexadecimalis szam, amely cfmre a megfelelo' g6pi utasitas kerul.

mnemonik: pi. LDA
operandus: a megadott mnemoniknak megfelei<5en (n6h£nynal ope-

randusra nines szukseg)
A befejezett utasftast RETURN-na\ kell lezSrni. Hiba eseten egy ker-

dSjel kerul a sorba. A kurzor a kovetkez6 sorra lep. Helyes bevitel

eseten a kovetkezo" sor elejen a monitor kilr egy A betut e*s a kovet-
kezo" cfmet. PL:

A 2000 LDA $00 (RETURN)
A 2002
Az "A"' utasftassal egyenerteku a pont.

C Szintaxis: C clml clm2 clm3
clm1 : hexadecimalis szam, az 6sszehasonlitand6 blokk kezd<5dme
clm2: hexadecimalis szam, az osszehasonlftandb blokk vegefme
clm3: hexadecimalis szam, a m£sik osszehasonlitando' blokk kezdfl-

cfme

Kulonbsegek eseten kii'rja azokat a cfmeket. amelyek tartalmai kulon-
bbznek
D Szintaxis: D clml clm2
elm J: hexadecimalis szam, kezdGcfm
clm2: hexadecimalis szam, v^gefm
Ha cim2 elmarad, akkor egy teljes k6perny<5nyi reszt fordft vissza.
Ha clml is elmarad, akkor a kezdflcfm az e\oz6 utasitas vegrehajta-
sakor utoljara kifrt ctmnel 1-gyel nagyobb. Csak "D"-t begepelve
lapozni lehet. Pf.:

D 3000 3004 (RETURN)
. 3000 A9 00 LDA #$00
. 3002 FF ???
. 3003 DO 2B BNE $3030
D (RETURN)
. 3005

F Szintaxis: F clml clm2 byte
clml: hexadecimalis szam, a feltoltendo" blokk kezd<5cfme
clm2: hexadecimalis szSm. a feltoltendS blokk vSgcfme
byte: egy- vagy ketjegyu hexadecimalis szSm. amely 6rt6kkel fel

klvanjuk tolteni a kijelolt blokkot. PI: F 0400 0500 FE
G Szintaxis: G elm
elm: hexadecimalis szam, amelyt<5l a programot futtatni akarjuk.
Ha a cfm elmarad, akkor az "R" utasftas altal kifrt PC ertektfil indul
a program. A program vege>e ezen utasitas hasznalata eseten nem
a szokasos RTS utasftast kell elhelyezni, hanem BRK-t.
H Szintaxis: H clml clm2 adatok
clml: hexadecimalis szam, a blokk kezdGcfme
cim2: hexadecimalis sz3m, a blokk v^gefme
adatok: hexadecimalis szamok vagy ASCII karakterek. (A kettfi nem

keverhefA) Azegyes adatok koze betukozt kell irni.Az ASCII karak-
terek ele aposztrbfot. PL: H C000 FFFF 'READ

L Szintaxis: L file-nev, eszkdz
file-ndv: ASCII karaktersorozat idez6jelek kozott
eszkdz: 1 =magno\ 8=floppy
Kezdocfmet nem tehet megadni, mert a program (adatblokk) mmdig
oda kerul vissza a mem6n£ba, ahonnan azt felvettuk. PI.

1

L "PROBA'M
M Szintaxis: M clml cim2
A ket cfm megadasa azonos a "D" utasit^snal leirtakkaL A mem6ria-
tartalom a kovetkez6 formaban jelenrk meg: PI.

M A048 A050 (RETURN)
)A048 41 E7 00 AA AA 00 98 56 :AL**..V
Az al^huzott karakterek inverzben jelennek meg. A membriatartalmat
egyszeru felulirassal lehet valtoztatni.

) Szintaxis: > cfm adatok
elm: hexadecimalis szam, erre a cimre frtfdik az efs6 adatbyte
adatok: legfeljebb 8 db ketjegyu hexadecimal is szam, koztuk betukdz.

PL:

)3000 23 45 56 (RETURN)
A S3000 cimre ir6dik a $23, a $3001 cimre a $45, stb.

R Szintaxis; R
PL:

R (RETURN)
PC SR AC XR YR SP
;3020 00 20 00 E0 78
A pontosvesszfi utan megadott hexadecimalis szamokkaf a regiszterek

tartalmat valtoztatni lehet.

S Szintaxis: S file-n6v, eszkdz, clml, cfm

2

fife-ndv: ASCII karaktersorozat id6z6jelek kozott

eszkdz: 1 ~magno\ 8 =floppy
clml : kiviendfi blokk kezdfldme
cim2: kiviendfl blokk vegcime

PL: S "JATEK",8,0400,OBFF
T Szintaxis: T clml cfm2 cfm3
clml: atmSsolandd blokk kezd<5cime
cim2: atmasofand6 blokk v6gclme
clm3: c^lcim, ide kerul az e!6z6leg kijelolt blokk
Ha a k6t cj'mtartomany reszben atfedi egymast, akkor adatvesztes^g
i^phet fel, fgy c^lszeru ebben az esetben a blokkot elflszor egy „sem-
leges" teruletre masolni.

PL: T 1400 1600 3400
V Szintaxis: V file-ne'v, eszkdz
A parameterek magyarazatat Id. "L" utasfta*snal

PL: V "PROBA",8
X Szintaxis: X
Visszateres BASIC-be

Stranz Jan-Mare, Hal&sz P&ter
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3. PROGRAM - SPIRAL

BASIC

Visszaemlekezve a C 16 vallatdsara, a
a gap programnyelve impozdns egy-
hangusdggal kapott 5.0 osztaTyzatot.
Hasonld sikerrel csak a C 64 billentyu-
zete dicsekedhet, es megkozelito itla-
gok sem hemzsegnek. Sot, jdllehet Si-
monyi Endre kimentoen elmarasztalja
ezt a geptipust duMagazin 85/6). a
BASIC-jerol 6 sem tud rosszat mondani

:

ebbol a szempontbol - ugy tunik - meg
a DRAGON~nal is felveszr a versenyt r

ami gondolom ekvivalens a szdrmt£s-
technikai Nobel-dijjal.

Nos, miert vajon mindez? Szdmos te-
nyezo mellett az alabbiak szempontjd-
bol a legfontosabb, bogy tudja szinte a
teljes tOGO (teknoc)-grafikat. Poten-
cies iskolaszSmitogeprol Iev6n sz6 r ez
rendkivuT fontos es eze>t sietek megosz-
tani tapasztalataimat, meJyekrdl a g6p-
konyvek diszkreten hallgatnak.

A teknoc vilagh6dito karrierje abban ke-
resendo, hogy segrtsegevel egeszen kis
gyerekek is nagyon l^tvanyos dbrdkat
keszithetnek. A hagyomdnyos, derek-
szogQ (Descartes-f<§le) koordinStarend-
szerekben gondolkodo BASIC-ekkel
szemben ez a gep polarkoordin^takkal
is tajekozodrk a sikon. Igy nagyon sok
dolgot frappansan egyszeruen old meg,
amit a tobbiek csak ,,gusztustafan tri-

gonometrikus buveszkedessel" kepe-
sek. Zdtonyi Sandor kollegam mar emli-
tette ezt a lehetoseget (BIT-LET 86'

januar), az 6 felfedezeset szeretnem
kicsit tovabbgondolni.

Mik a polarkoordinatak?

A sikon peldaul ugy is egyertelmuen ta-
jekozodhatunk, ha egy rogzitett origo-
bol kiindulva megmondjuk, hogy pon-
tosan milyen iranyba (egy szog), es
mennyit (egy hosszusag) menjunk. Ez a
teknoc filozofia alapja: (menj) ELORE
es FORDULJ f Ez teszi lehetove, hogy
a LOGO-ban trigonometrikus fuggve-
nyek. sot negyzetgyokvonas nelkul kort
rajzoljunk, vagy egy nem feltetlenul
szab£lyos alakzatot elforgassunk.
A szoban forgo utasitas pontos szintak-
szisa

:

MJNM115TE;HIHKI! PI t LIMIT I ? • E DHREKIS

DRAW 1 TO R;S vagy DRAW TO R;S
Hatasa>a a PC (pixel cursor) pillanatnyi
helyzetetol S foknyira es R tavolsdgra
levo pontba huz egy vonalat a g<Sp a
PC-bol. Az S = 0 alapertelmezese a fug-
golegesen felfel£ mutattf irAny, S=90
eset6n teh$t (vizszintesen) jobbra me-
hetunk. Egyetlen szepseghiba, hogy S
nem relativ adat, hanem minden esetben
az S — 0 etalonhoz meVetik.

1. PROGRAM

100 uRfiPHIC ] , 1

i m FDR 1=0 to 3Sd -:tef i
138 Uf- HlJ 1^1^3^(38 Tu 35 j I

tSQ NEXT

r2. PROGRAM

21$- FOR i 0 KB - \ LF- j

; 20 DRfii-i t ro $ I

2 I'H ! I.:.: ! !

Fenti programocskak eredmenyei sok-
kal egyszerubben is eloidezhetok C16-
on, pillanatnyi celunk azonban a pon-
tosvesszo hasznatatanak bemutat^sa
volt.

BASIC a LOGO nyomaban . . . Sot!?
Jogosan meltatja tobb cikk a teknoc-
grafikat a hazai r,szaksajt6ban" is (elso-
sorban Ury L. : \x Magazin 85/1., Szekfu
A.: BIT-LET 1983. oktober es1984. apri-
lis, Z^tonyi S. : BIT-LET 1984. (augusz-
tus es Szabo Gdl A.: BIT-LET 85. ju-

lius).

Az aldbbiakban nehany m^r ismert
LOGO-l6tv6nyt reprodukdlunk BASIC-
ben r hasonl6an egyszeruen:

56 INPUT
i^o orbfht': i i

llii LOCFlTE 160.39
128 for 1=1 to m
1 fre DRflW TO R :

IM0-3:Sz-=121 parameterekkel
Id. |i Magazin 85/1 r 5/a ^bra
ill. hasonlot BIT-LET 1 984/aprilis, 2. abra.

4 r PROGRAM - CSJLLAG

5© INPUT si
im GRAPHIC Lil
XL£ LuCRTE im> I2@
120 FOR 1=1 TO ie
13^ BRBW 1 TO I08;SZ

* net sz^sztsi
t^e NEXT I

S1 =144 mellett
Id. BIT-LET 1984/aug. 2. abra

Elozo (CSILLAG) programot picit meg-
valtoztatva

:

5. PROGRAM

i DPfiW i TO Sfl '.'2

135 3Z=3Z+288 DRAW TO 58, SZ

szinten valami ,,csillagszeru" adodik.
Sajnos a 85/1. sz^mbol hidnyzik a
4. dbrahoz tartozo lista, igy azt csak
hozzaVetotegesen lehet leforditani.

« PROGRAM

50 INPUT 0L F0
100 GRAPHIC 1.1
120 FOP I"0 TQ OL
1 25 LOCATE '3d LUCRTE
+5£i.a*360/DL FOR J*l TO FD
12? F'JP k4 Id 3
13C DPfiW I TO 50;SZ
135 3Z=S2^1X0 -NEtfT !

1*9 sz-j*3ee/F0 ne;:t j

I5y MEMT I

OL = 5 :FO = 8 parameterekkel az ott Idt-

hatokhoz hasonlot kapunk.

A cikk 6. Abrajdt generdlja az alabbi
program NO— 7-tel:

7. PROGRAM - ZART SPIRAL

59 INPUT NO
106 GRAPHIC 1, 1

110 LOLflTE 168, 160
115 \J=Z. *Z=2
120 FOR I™€1 TO 1098
139 mm TO L;S
1 35 SZ=SZ+HO+360* < 3tT9<S2

>

140 S"S'+SZ^'360^ ( 360<S >

150 NEK.T I

Az eddigi igen egyszeru peldacskak jobb
megerteset szolgalja, ha megprob^l-
kozunk tovabbi ,JNPUT ertekekkel".
Termeszetesen nem erdemes akdrmit
beirni, eloszor kiserletezzunk, aztan ta-

lan valami „szabilyossagra" is feny
deriif.

Az rroszthat6sag, relativ primek, leg-

nagyobb kozos oszt6" f stb. fogalmak
sokat segitenek

!



7 PflOGflflM

Mit lehet mindebboi tanulni?

Egy ujabb ,,ismert" LOGO latvanyt raj-

zol az aldbbi p3r sor:

8. PROGRAM

50 INPUT NiJ,SZ.OL.Ki
JfetfcP GRAPH I C 1, 1

llvt UXHTL tS0i |0S
12& FOR t-1 TO i'L

i3@ FOP J=l TO KG
146 DftRW TO R S

166 NEKT J, I

Ennel a programnSI erdemes egy kis idot

szentelni a parametereknek ! Az abra
durvan negy ,,reszbol" £11, erre trivtAli-

san utal az OL = 4 ertek. Kevesbe nyil-

vanvaloan, de sokkal hatdrozottabban
uta! SZ = 90i Ez a ket ertek szinte deter-

minisztikusan osszetartozik. NO = 3 az

Sbra ,,szellosseget", FO = 1 7 pedig a ,,bo-

nyolults£g3t" befolyasolja. A nem tul

fontos NO parametert egy kis probal-

gat£ssal konnyu bealHtani. Probalkoz-
zunk viszont FO=16-tal ! Ez bizony sokat
valtoztat. £s FO=14? Vegyuk eszre,

hogyOLes FO ertekek legnagyobb kozos
osztoja alapvetoen meghatdrozza az

£bra lehetdsegeit.

9. PROGRAM

28 DE TfWpi :: = IHi WHB I *X+J j

& pfjR TO 3 *TEF £ REAIl DlCi J -NEXT I

3$ FG* Ks TO 10 RE*P l?U > N£HT T

31 BftT* *4 , .5. T€<L5.1.3 7 1.5 .1.^1.5 -1.B5* l.Q- 1.9
2ae ijWHrc i . I

•210 fi*FNRt8^* S2*3G3/t1 F^liOT4&42*W$+FNR<£& Mi >

212 IF WJMVrJ MHIi »'JB< P?. 3 THEM *Q TO i*a>

2iC FF=n IF- M. JifT- M >:- ' THEM
ii5 CIRCLE l,l«£.l€0,ltt. - > rSi.32 -PftJNT lOfcJ

238 Pl=«fc N=M K*l
2W JP H*3 OP F F -i? COSUB '"ELSE OOsSUli 4©fii

K-M-PIF RKlSfl THEN 24fl

QETKEV Hi

4&i) FOR *0 M-LOiyfiTE 15^104
3&5j ki sRft*< h *D<tt>+S0N FF : *'l ./2 IN 7

t& • i i

1

LOCATE +R1 U*< I-.5>*£^FF*'J L

TF FF=M RHU K-l THOJ "i£rif«CU£t- /PW- - - #31 - St ELSE Mil >»«J0T<e - V' I / aFD0T< 1 >

next r

546 IF FF=u fltttl K=l THEN
3Se UK - IF M<! THE>J LHc+JtflfC<fC+l>/iJ
3?e Fuft («1 TCi ft-FQS- .J=t- TO L

;%l-<J*XCl-lHrL J.'*: • I>>A VI^JIVU-; ' + ' L I tv . !
'/L

590 ClRiLE .FFUK+tl^'IF \ /Z*\W\>W2j THfil PRINT L^-Vi
^^5 NEXT ) •

I

390 KETUStl^ Ri^fri+f5M^11> IF K/2*tHT<k/2'l I IC" R 1 =R i + Ii 1 1 M '' "*RR ; ELSE +

4flEi: FOF 1=0 TO h^LCK^TE 160,109

*w rc.- r J

4Ve FOfi 1-1 TO K'PCUR J*8 H
4^ ;<1*0*X T-[.^^.L-,T?*WCr,o/L V|»,j*vii-1 L-J i * r/L

48A'C:RCt£ 1-rXl- Vi.to. *r rFFJNiL'Si'Sc-'lJF kyV^iMJM- *' I HEN F'H ), NT

ISO fillTURH

Utdszo
Veletleniil sem az volt a celom, hogy
a LOGO fole emeljem a BASIC nyelvet.

Csupan egy igen vonzo lehetoseget
kivantam v^zolni, egyr^szt mindenki
szorakoztatas^ra, meisr^szt inyenceknek
tovabbgondol^sra. MeggySzodesem
ugyanis, hogy ha ez a szemleletmdd is

beepul a kbzoktatdsba, akkor sokkal

hatekonyabbd teheti a kozepiskola sok

ponton enervalt geometria tanit^sdt!

Ugyanakkor az eber olvaso eszrevehette.

hogy Ury L^szlo cikkenek 7- es 8. abraja

diszkreten hianyzik a jelen gyujtemeny-
bol. A ,,rekurziv eljdr^s-hivds" ugyanis
hidnyzik a BASIC-bol, sot. sajnos azt

mondhatjuk, hogy „teljesen idegen, &
szellemetol". Egyszerubb esetei (onma-
g^t hivo szubrutin) megvalosithatdk,
de mindenkeppen kiilonos elovigya'-

zattal kezelendo. Ez a t^makor feltetle-

nul erdemelne egy ataposabb cikket.

7. T.

Probaljunk kiiepni a negyzetek vilagd-

bol! CSILLAG programban 144 volt a

buvos szcim, probilkozzunk most is a 7,

144, 5, 16 sorozattalf Kicsit zsufolt az

^bra, amin FO — 17 sokat segit. Mar csak
a misztikus 144-es szdmot kellene meg-
fejteni, amihez vegyuk eszre, hogy
144 = 180-180/5.

Ezek utan az az eYzesunk. hogy m^r min-
den rendben, pldne ha kiprob^ljuk az

5,1 20 - 1 80-1 80/3,3,1 1 parametereket is.

Elbizakodotts&g ellen j6t tesz az 5,135 =
= 180-180/4,4,11 sorozat. Bizony mar
a csillagndl is feltunhetett, hogy a pS-

ros es pSratlan oldalu sokszogek kepze-
se eltero. OL = p£ratlan esetdn az adott
keplet tokeletes. Tapasztalati uton
OL^4-hez SZ = 90, OL = 8-hoz SZ135
tartozik. OL^6-hoz sajnos nines meg-
felelo szog, VAJON Ml£RT? (Hogyan
tudunk hatSgu csillagot rajzolni?)

Sajnos 4, 1 60, 1 60, 9, 23 sorozat elter az

eddigiektol ,,sorrendben". Ugyanak-
kor a 2, 72, 5, 21 is „j61 nez ki", sot az

esetek kimerhhetetlenseget jelzi, ha
beutjiik az 5, 123, 6, 20 sorozatot.

Bucsuzoul egy eleg sokoldalu DEMO-
programot kozlunk, aminek param^-
terei „ir^nyitottan veletlenek". Kiilon-

bozo sokszbgekkel ,,parkett^zunk", es

minden tovabbi szovegnel tobbet er a

program tanulm^nyozdsa, sot tovabb-
fejlesztese.



az
alkalmazasi
terulet
szak£rt£je

hagyonianyos
adatb&zis

g6pi tanulds
(pi. tanulas
p6ld£k
alapjan)

isme ret

reprezentacro
(„tud£s
reprezentacio")

1

mddszarek
,,elfogadhato"
kdvetkeztetesek
elv6gz£se

henyelmes
kdpa rnydkeze 1 £s T

term^szetes nyefvu
kommunikSciu

SZAKERTOl RENDSZEREK LEEGYSZERUSiTETT S£MAJA

Legutdbbi igGretiinket csak r£szben tartjuk be, Ugy ig£rtuk ugyanis, bogy a 2 G6pnyer6 palyazatra tirkezett szak6rt6i rendszart
modellezoprogramok egyike't is kbzoljuk majd. Sajnosazonban kideriilt, bogy a j6lmQkodS programok olyan programozAstacb-
nikai bib&kat, csunyasAgokat tartalmaznak, ameiyek miatt nem Grdemes kozolni egyiket sem. A szaktirtSi rendszerekrot fgSrt
alapozo cikk viszont elk6szultr tgy ezt a re'sze't tel/esttjuk az igtiretnek.

A szake>toi rendszerek olyan szSmftdgepes rendszerek, ameiyek egy szGk alkalmazasi terulet szakembereit segftik oly m6don,
hogy a terulet elismert szakertoitol megszerzett isrneretek felhasznalSsSval „intelligens" kovetkeztetdsek levon£sara ke>esek.
Osszevetve a numerikus adatokkal dolgoz6 algoritmikus programokkal, a szakertoi rendszerekben az ismeretanyag szimbolikus
informaci6k6nt van tdrolva, es feldolgoz£sa nem lepesenkent eloirt aigoritmusokkal, hanem a szimbolikus logika 6s a gyakor-
lati 6letb6l vett heurisztikus m6dszerek felhaszn£lasaval tortenik. Nemcsak ebben, „gondolkodasmodjukban" hasonlitanak
az emberhez, hanem abban is, hogy az altaluk tarolt isrneretek, „tud£suk" lehet hianyos, teves, olykor ellentmondasos. Ez6rt a
rendszerek tevedhetnek, tovebba sajat problemamBgalti&si tapasztalataik alapjan korrigSlhatjak, bSvithetik ismereteiket, azaz
tanulhatnak Is, Gvakortati jfcfentdfcdguk abban van, bogy az adott alkalmazasi teriileten mukodo szakember (azaz a rendszer fel-
hasznsloja) mmdennapos tev6feenysegeb6l atvallaljak magukra az emberi intuiciot, merlegelest,donteshozatalt igenylomunka-
latok mechanizalhoto r^szet. A azakerntiar <gy nem farad ugy el a nagy odafigyelest igenylo, egyebk^nt monoton es unalmas ru-
cinfefadaiok megoldaaSban - helyetoa azokat elvegzt az llyen feladatokat hatekonyabban 6sobjektfvabban elvegezni k€pesg6p.
EIGnyos munkamegosztas lud Igy kialakulnl az ember es a gap kozott magasszintu szakertelmet kivan6 tev£kenysegek soran
is: mindk^t fel ait csinalja, amiben 6 a „jobb".
A szakertoi rendszerek a mintegy 30 eve beindull mestersegas intelligenciakutatasok soran kifejlesztett probl6mamegold6

©SII»1T4STt£H»HJi KE LIEK4EI FSlC NMIK4IS



technikdkat egyesitik a korszeru szoftver technoldgia eszkb-
zeivel. Ellentdtben a hagyomanyos szamitbgdpes rendszerek-
kel, ezek dltaldban nam egzakt eredmdnytadnak, hanem (tarolt

ismereteikhez marten elfogadhato !) tanacsot, javaslato(ka)t.

Sok rendszer peldaul explicit modon kezeli a tarolt ismerete-
ket - es a felhasznalasukkal kihozott kbvetkezmdnyek - bi-

zonytalansagi mdrtdkdt. Termdszetes igdny ezek utan f hogy
tanacsaikat, javaslataikat - a felhasznald kdrdsdre - meg is

tudjak indokolni. E magyarazatadasi kepesseget elvdrja a fel-

haszndlb a rendszer mukbdese sordn Iezajl6 pdrbeszddndl is

olym6don, hogy - megintcsak a felhasznald kivdnsdgdra -

drtheto modon meg tudjak indokolni a felhasznald szamara
feltett kerdeseiket, rnegtett kbvetkeztetdsi Idpdseiket.

Egy ilyen ,,mestersdges" szakerto eldnye az ,,emberi" szaker-
tovel szemben az, hogy ismereteit, ,,tuddsat" nem felejti el

(az ,,halhatatlan"), es azt kovetkezetesen mindig ugyanugy
hasznalja a problemamegoldas soran, E tarolt ismereteket
konnyu dokumentalni 6s tbbb peldanyban eloallitani, terjesz-

teni. A szakdrtoi rendszerek felhasznd1ds£val hosszu taVon
olcsobban juthatunk egy (vagy akar tbbb) elismert szakerto
ismeretein alapulo tandcshoz, javaslathoz, mintha minden
esetben kifizetnenk a szakertesi dljat (es meg varnunk is kell

a szakerto megdrkezesdig esetleg napokat).

Vannak azonban hatranyai is a szakertoi rendszereknek az

„emberi" szakertovel szemben, amikrol nem szabad elfeled-

keznunk. Az ember kreativ vaftozo kbrulmenyekhez alkalmaz-
kodd, kbrnyezetdvel kulonbbzo drzekszervei revdn sokfele
kapcsolatot tarto, jdzan dsszel rendelkezo, tanulni tdbbfdle
modon kepes did rendszer". Nem Igy az ihlettelen, lelekte-

len, ,,sajdt" jdzan dsszel nem rendelkezo szakertoi rendszer,
amely kbrnyezetdvel dltalaban csak egyfele kapcsolatot tart,

tisztan szimbdlumokban gondolkodik, bedpitett latdszoggel
ds csak technikai tudassal valamint jelentos, meg korlatozott
tanuldsi kdpesseggel rendelkezik. (A szakertoi rendszerek
tovabbfejlesztdsdben a kbvetkezo evek egyik feladata epp
a gepi tanul£s technikainak kidolgozdsa.)

Az elozo oldalon levo a bran egy szakertoi rendszer „sze-
reploi" l£thatbk. Nines feltuntetve, bdr igen fontos emberi
rdsztvevo egy ilyen rendszer kidpftdsdndl a szakertoi rendszer
special istaja, aki egydbkdnt ma szGk keresztmetszete a szak-
drtdi rendszerek kdszrtdsdnek. E specialista a rendszer kifej-

lesztdse sordn az alkalmazasi teriilet szakdrtojdvel folytatott

alapos konzultdcidk sordn ( ,kinyeri" annak tudasat (ponto-
sabban: annak ,,elmondhatb" es formalizdlhatb rdszdt), ds
az alkalmazott kbvetkeztetdsi mechanizmust - be tudja tbl-

teni a rendszer ismeretbdzisdba. E specialista dolga mdg feld-

pfteni a rendszer tobbi komponenset is. Kiemeljuk ezek kbzul
a szakismeretek megszerzdset, azoknak az ismeretbdzisba
vald betbltdsdt, ottani mbdosftdsdt, valamint konzisztencia-
vizsgalatat vdgzd komponenst, melyet, ha ugyesen van elkd-

szftve, maga a szakdrto is haszndlhat. S ez elemi kovetelmeny
is, ugyanis egy szakdrtdi rendszer soha sines teljesen kdszen:
a szakdrto az iddkbzben tudornasara jutott ismeretekkel gyak-
ran aktualizdlja, a felhaszndld visszajelzdseinek megfeleloen
pedig indokolt esetben mddositja az ismeretbdzist. Kdnyel-
metlen (ds drtelmetlen) lenne e karbantartdsi jellegu tevd-
kenysdgre a ma> mds rendszerrel foglalkozd szakdrtoi rend-
szerspecialistdt felkdrnie.

Az dbran Idthatd mddon jdl el van kulbnitve a tdrolt szakdrtoi

tudds, az ismeretbdzis az azt ,,motorkdnt rneghajtd" kovet-
keztetd mechanizmustdl. Ez elemi szervezdsi kovetelmdny az

un. ismerethdzisu rendszerekndl, amelyet nemcsak az isme-
retbazis elobb emlitett gyakori aktualizdldsa, hanem a vdgre-
hajtd mechanizmus tbbb rendszerben vald felhaszndldsdnak
igdnye is megkfvdnt.
Az elsd szakdrt6i rendszerek az 1970-80-as evekben Idptek ki

az USA mestersdges intelligenciakutatdssal foglalkozd labo-

ratdrtumaibdl. Nyilvdnvaldvd vdlt eddigre a kutatdk szdmdra,
hogy egy szdmitdgdpes program „probldmamegoldd ereje" r

igy intelligencidja is lenyegdben attdl fugg, hogy mennyire
magasan kvalifikdlt ds specifikus, mennyire szdleskbru ds
mdly, vdgiil mennyire nagymdretu az dltala kezelt ismeret-
anyag. Az also, immdr klasszikusnak szdmitd szakdrtoi rend-
szerek: a DENDRAL (1971); szerves vegyuletek topoldgiai
strukturajdt meghatarozd interpreter, a MYCIN (1976); a vdr

bakterialis fertdzdseinek diagnosztizaldsara, valamint anti-

biotikumos kezeldsdre javaslatot tevo rendszer, a PROS-
PECTOR (1978); egy teriilet dsvdnyleldhelyeinek felkutatd-

sdban segitsdget add tandesadd rendszer. Jellemzo mai alkal-

mazasi teruletek: kdmia, szdmitdgdpes rendszerek, elektro-

nika, mdrnbki alkalmazdsok, geoldgia, orvosi alkalmazdsok ds
- termdszetesen - katonai alkalmazdsok.
A szakdrtSi rendszeretc kezdetben kizdrdlag LISP-ben kd-

szultek (az USA-ban mdg ma is ezt a leggyakoribb.) Az 1 970-es

dvek vdgdn mar kdszultek PROLOG-ban is ilyen rendszerek.
Az SZKI-ban kifejlesztett M PROLOG-ban kdszult pdlddul a

szekszdrdi kdrhdz szdmdra a SZAMALK-ban ds az SZKI-ban
kdszitett diagnosztizdld rendszer. Vannak mdr PASCAL,
FORTRAN, sot C ds assembly nyelven frott szakdrtdi rendsze-
rek is, azonban ezekben a kbvetkeztetdsekndl igdnyelt szim-
botum-manipulaciokat ds az un. ,,visszalepdses keresdst"
kemenyen be kell programozni. A tbmegtermelds beinduldsd-
val termdszetesen megjelentek a szakdrtdi rendszerek kifej-

lesztdsdt tdmogatd rendszerek, eszkbzkdszletek is. Sot, a

piacon mdr kaphatdk mikrogdpeken futtathatd szakdrtoi

rendszerek ds - fejlesztd rendszerek. Utdbbiakra ndhdny
pdlda- APES, ESP Advisor, Expert Easy. Insight 1 ds2, Savoir,

Xsys. Az Insight 1 pdlddul mindbssze 95 dolldrba keriil, es
elegendo egy 128 K operativ tdru IBM PC a futtat£sdhoz.
A tdrolhatd tudas kicsiny volta miatt termdszetesen igen

leszukitetten alkalmazhatd.
Osszefoglaldskdppen prdbdljunk meg valaszt adni a gyakran
elhangzd kdrddsre, hogy valddi szakdrtdk-e a mai szakdrtdi

rendszerek. illetve hogy kdpesek-e helyettesiteni, ndlkulbzni

az embert? A vdlaszok : nem, mert amikor egy feladatra nem
tudnak elfogadhato megoldast adni, nem kdpesek a szakteru-

let tudasanyaganak mdlyebben fekvb szintjein feivetni ujra

a problemat (mint az ember). Nem, mert tudasuk betu szerinti,

varatlan szitudcidkban kiderul, nines jdzan eszuk". Nem,
mert (egyenlore mdg) nem tudnak sajdt tapasztalataikbdl

(igazdn) tanulni. Az utdbbi probldma enyhitese, rdszbeni

megoldasa irdnydba erdteljes kutatdsok folynak, A Tudomdny
cimu folydiratban hamarosan megjelenik D. Lenat egy cikke

magyar forditasban, ahol peJddkat mutat be EURISKO nevu,
indukcid utjan tanuld rendszer eddigi sikeres kisdrleti alkal-

mazdsdrdl. A tanuldson kfvul meg sok kutatasi, fejlesztdsi

feladat van az ismeretek reprezentdidsa ds felhaszndl£sa, az

inegzakt kbvetkeztetds, a magyardzatdtadas, az ismeretek
megszerzdse ds az ismeretbdzis validdldsa tdmdkban. Nyuga-
ton 1988-ra a szoftverek 2 %-dt a szakdrtoi rendszerekben
realizdlt mestersdges intelligenciatechnikdk fogjdk alkotni.

Mieldbb meg kell tehdt ismerkednunk ezekkel, ds mieldbb
napi gyakorlattd kell tennunk ilyen - vagy az eddigiekndl
legaldbb kicsit ,,intelligensebb" - szoftverek keszitesdt.

S*nt*n6 76th Edit



vc 20-on botkormAny Allapot lek£rdez£se
A program kihasznalja a megszakit6rutin atcimezhetos6g£t, eze>t

futtatSsa utan a BASIC programok torolhetSk 6sazSYS-selmeghivott
gepi k6du program tovabb mukodik ugy, hogy kozben a g^pen ren-

desen dolgozhatunk. MegalMtani csak STOP-RESTORE- rel vagy a

gep kikapcsolasaval tudjuk. STOP-RESTORE esetSn SYS673-al ujra-

indithat6.

A botkormany allapota az 1 000-es cirnrol lekerdezheto, igy nem szuk-

s6ges a VIA # chip atcimzese, ami konnyen a gep lemerevedeset okoz-

hatja.

10 FOR A=673 TO 762:IFA=697 THEN A=724
20 READ B:POKE A, B: NEXT
30 SYS 673
40 DATA 1 20,1 73,20,3. 1 41 ,251 ,2,1 73,21 ,3,1 41 ,252,2,1 69,21 2,1 41

,

20,3,169,2,141,21,3,96

50 DATA 162,255,142,35,145,160,0,140,34,145,140,33,145,173,32,
145,41,128,141,232,3

60 DATA 173,17.145,41,60,13,232,3,141,232,3,140,35,145,142,34,
145,76

Juh&sz Gyorgy, 31 00 Salgbtarjarv Pecsko u. 3.

Kedves Szerkesztfiseg

!

Kuldok Spectrumra egy n6h3ny olyan POKE cfmet es ertSket, amely
hasznos lehet:

cfm ertek

23617 1 E-kurzor

23617 2 G-kurzor
23617 4 K-kurzor

23617 0 e&et£n

;

23658 0 L-kurzor

23658 8 C-kurzor
Ezen INPUT utasitaskor lehetnek hasznosak, a programleallltas utani

kurzorra csak a 23658 cimen levo erteknek van hatasa.

Monori Zsoit 3580 Leninvaros, Malinovszkij u. 43.

Az egyik, nemregtben a Posta ro vatban megjeienl vaiaszunkhoz erke-

zett egy kiegeszites. A sportszeruscg azt kfvan/a, hogy ezt is kozze-

tegyuk. Tessekf

A BIT-LET november 20 - i szamaban olvastam Lajos Sandor levelet,

anmben a ZX 81 bi!tentyuvizsga!atar6l lr Tulajdonkeppen csak a lap

altal feltett kerdes miatt fogtam to Mat. A kerdes: Egyszerubb-e a

10 IF PEEK 16421 =223 AND PEEK 1 6422 = 253 THEN GOT010.
mint a

10 IF INKEY$ = "P'THEN GOTO 10
programsor.

A valasz egyertelmunek tunik. Nem, s6t amellett, hogy nem egysze-
rubb, meg lassubb is az els6 sor. De erdemes a keYdessel melyebben
foglalkozni. Ha valaki ketszemeJyes jat^kot szeretne imL vagy^egyeb
okbol ketto vagy esetleg tobb billentyu allapotSt egyidSben vizsgaJni,

nem sok hasznat veszi az IN KEY$-nak. hiszen ez egy olyan fuggveny,
aminek az erteke egyetlen karakter. A mintaprogramban vrzsgalt k£t

byte-nak, pontosabban 16 bitnek itt lehet nagy szerepe.

Az emlftett szamban megjelent ta'blazatot most egy kicsit kibfivitve

from le, es itt nem is a vizsgaJt byte-ok ert6ke, hanem az adott byte

egy billentyu lenyomasanak hatasara 0-ba aJI6 bitj^nek helye

lenyeges.

Konnyen l^thato, hogy egy-egy billentyu lenyomasanak hatasara az

emlftett 16-bitbol 2 db valtozik 0-ra, a tobbi nem v^ltozik meg.
Az 16421 bitjei a billentyuzet feJsorait mutatjak. az 16422 bitjei pedig

az adott feJsorban levo billentyuket. igy mintegy racsot i^trehozva,

ahol a racspontokban egy-egy billentyd talaJhat6. Az igazi elSnye

persze abban van, hogy a r^cspontokat kulon-kulon tudjuk vizsgaJni,

igy barmely billentyu allapotarol pontos inform^ciot nyerhetunk, a

tobbi billentyutfil fuggetlenul.

A vizsgalat modja:
IF 2*(PEEK 16421/2**(t2 + 1)-INT(PEEK 16421/2**
(t2 + 1))) ^1AND 2*(PEEK 1 6422/2* * (t1 +1 )— I NT(PEEK
16422/2**(t1+1)))-c1 THEN
A t1 illetve a t2 ertekeit a mellekelt tablazatbbl lehet kimasolni.

Ezzel tuljutottunk az els6 neh6zs£gen, amit az IN KEYS szegSnyes
szolgaJtatasai teremtettek, de szembe kell ne'znunk azzal, hogy
ezeknek a felteteleknek a kiert£kel6se komoly id6be telik, es az amugy
sem villamgyors BASIC-programokat tovSbb lassitja. Egyetlen vala-

mire val6 megoldcis, a g6pi k6d hasznaJata.

Lelrnak egy rutint, ami egy adott billentyu allapot3t6l fuggoen F1,

illetve F2 cimre adja at a vezerl^st

LD HL, 16421
BIT t2, (HL)
JP NZ. F2

INC HL
BIT tl, (HL)
JP NZ, F2
F1

F2:

Itt a t1 illetve a t2 ugyanaz, mint a BASIC sorban, azaz a tSblazatbol

lehet kimasolni.

Az JP NZ helyere esetleg JR NZ-t lehet irni, ha az ugrashatarok ezt

mogengedik. Remelem sokaknak segitettem abban. hogy megirhas-

sak a megalmodott programjaikat
Kovacs Gabor Vac, Lemez u. 7

1 Z 3 4 5 G 7 B B 0

t1 1

253

2

251

3

247

4

23S

5

223

5

223

4

239

3

247

2

251

1

253 PEEK 16422

3

247

3

247

3

247

3

247

3

247

4

239

4

239

4

239

4

239

4

239 PEEK 16421

0 W i R T V || O P

11 1

253

2

251

3

247

4

239

5

223

5

223

4

239

3

247

2

251

1

253 PEEK 16422

tJ 2

251

2

251

2

251

2

251

2

251

5

223

5

223

5

223

&

223

5

223 PEEK 16421

A S D F G H ft L ENTER

t1 1

253

2

251

3

247

4

239

5

223

5

223

4

239

3

247

2

251

1

253 PEEK 16422

tz 1

253

1

253

1

253

1

253

1

253

6

191

6

191

6

191

6

191

6

191 PEEK 16421

SHIFT Z X C V B N M SPACE

H 0

254

2

251

3

247

4

239

5

223

5

223

4

239

3

247

2

251

1

253 PEEK 16422

i2

255

0

254

0

254

0

254

0

254

7

127

7

127

7 7

127 255 PEEK 16421

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.

251=1 1 1 1 1 0 1 1

223=1 10 11111
127=0 1111111
239-1 110 1111
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Kbriifbeiut 7 eve hasznafok HT~ 1QBQZ tipusu siamitogapat $s
kdrulbeiul egy negyed#ve a gipi kodu reaz&f is hasznaiom
Most azt szeretntim On&ktd'L ha a BlT-LET-ban vagy tev4lben
szereznenek nekem
7. SCROLL programot flehatdlag mmdtm tr&nyban)
2, Egy OlyanASSEMBLER programot, ami ha a nyitakat fenyo
momr akkot a program kutdnhbz6 r4sz4re ugorna.
3, Multkori (23/. szimukban tettarn egy SPRITE programot
ami azonhan g4pi kodban volt. HafehatSeges, akkor ezt aprog*
ramot is frjak meg ASSEMBLER -ben es kbzdljak
Ezekb6l a programr£$zakb&t egyebk4nt szeratn4k ma/d agy
komotyabb programot osszeathtant. Etdre is koszondm seglt-
s&guket f

Ftczin LAszf&, 8800 Nagykanizsar Kazantak 7)8

Ti&ztelt Faezan Laszio!
Mar tbbhszbr meglrtuk, hogy programokat szer&zni, kuldeni
es atirni nem x udunk . Love let kbzzatesszuk, hatha va Ink p $«gU.
Azonban engodjon meg ket megjegyzest

:

1 {SCROLL program). Ha komolvabb program ok irasaval
foglalkozik, akkor an nek megiraaa nam okozhat gondot.
2. (SPRITE) A gepi kodu programot egvszeruert fordit&a
viasza pfty__D>SASSE_MBLER-rel. {Megertese nehez legz *\

Nakem C 116-os szamitbgepam van, amety ugyanaz, mint a
i6-os, csak a doboza m£s. Vetem4nyem szarint is igen f&kez&k
a kontpularek, csak az a probt4mam, hogy a g£pi kodu prog-
ram&za&rbt sajnos nem tudok inform&ciokat szerezni, Ez4rt
szaratn§m megk4rdazni, van-e otyan konyv. ami a C t tS^os
g&pikodu programoz&s&hoz fcfhasznafhato ? Masik k&rdSsem ;

van-* a C fS-oson, iltatvv a f 16-oson SPRITE, 4s ha igen, hot
melyik kazd&cimen?
Joanetli TarnAs, 8900 Szakesfebervarr Szepest u. S.

A mdsodik kerdisre egyszeru a valasz, NINCS A C 116-fa gepi
kbdu progremozasrol kdnyv nemigen jelent meg F de maga

zin 1985/5, szamaban is. A Bit -let novambari stam^ban a
szerkesztd nyitt levator intezett a szerzohoz. amefyb&n - fog-
gat - efmarasztalta.
Szrves tudom£sukra hozom, hogy a safrtdfatos esat a Mikro-
sz£mHog&p Magazin szvrkesztds&qtihttn uratkodo. ateggti ai

nem he'ihet6 rendsttenseg miatt kovetkaz&tt be, ugyams a
szerzd majus B-4n nekunk magkuidott cikkdnek koztesere vo-
rtatkozdan nem nyitatkoztonk. $ azt - miodan kuion Grtesitis

heiyett*- lekdzbftuk- Ti&ztal& hfvuk: Kdnyves T6th P£t. a
Mikroszamiz6gap Magazin fmindene'ri) fetel&s tzerkesztdje".

Koszonjuk az iszreva'telt^ Oszmten szoIva a kozoltelct61 nam
dftltunk romiaiokba Nem kerunk elnezast T6th Ugv
ggndoljok ugyanis, hogy a szer^o mindaddig. ami9 lemond6
levelet nem kspott a magazin szefkesztSs^geiol. etikai vetse-
get kovetetl el a kezirat hozzank val6 ^Ikuld&^evel. (Zar6
jalben jegvzem meg. hogy mi sem kuldunk efteshest szorzo
rnknek a bakuJdott anyagok &ot&a rol, csak ha tif re vonatkozo
kill on kpresT la rial ma? a bekuldbtl anyagJ

Sajnos az ordog bujt befenk a mu)t honapban Meg ennvi hrba
egy szamunkba soha h«m kerult egyszarre. Kef nagyobb
programot kozolionk, mindketrdt sulyoa hibakkaL
A Spectromra kozdll rendezdprogrambdl kiirtandok a 41, 42,

430. 450 es szamu sorok.
A javitando sorok padig

tilMSEM:64.F=3»'3 HEL''
iETT 64356

M&g a ny&ran kaptam ZX Spectrum + tipusu szAmit&ge'pemet
egy interface 1 -eh Bs egy microdrfva-ai utobbiakhoz k&p-
csofddik k4t kerdesem
f. A gap csak a gyari Da tiro cartirfga-rdf tod programot beat
vasrif. ffrni erre sem tud)
Tefjesan vj kazettdt prdbattam formattAtnJ „Cart 1 " nevre.
Az eredme'ny az mfc (CAT T); Cari 1-Q
A SA VEif "m r

\- 7 ; "prog 1 " aradme'nye padig a Microdrive Eu/t
hibaiizanat volt

K$ram ir§a)k meg a hiba okfit, 4s etharita's&nak mddfat
2. Metyek azok a kapuk, ameiyek a mfer&drive ki- £s benwne-
t£t vezerfik* tis mi az egyes bitak funkcio/a?

Sov&ny LSszt6M 7400 Kaposvar, GSza utca

Problem aJ&ual magkeraaluk a MICRQTEAM GM-et. akik
£zBrvtze]agsel foglarkoznak,
1. Sajnos a leiras alapjan va^oszinOleg a rnicrodrive-bao levo
ULA a hibas r amit be^zerezni nem lehet,
2. A vezetfdjeNek isrnortctesenok nine* erle^me, ugyanis olyan
jramkoft aniefy czt f glhosznalja. haz^ag keszheni nem Hehet,

Tisztett Szerkesztdseg f

R4g6ta oivasom a BfT-LET-et. £saz4rt fordufok Onokhoz. men
v4tem4nyem szerint az a fegjabb szaklap. (Qfaj ... - A Szark,)
A probtimam a koveikez6; ha nekem tenne egy C 64-em 4s

v
egy

1660-os modemem w ezzef tudnek-e vatamit kezderti? Arra gon-
doiokt hogy a lalefonvona! sosa, vagy csak asetank4nt ha$z-
nA/hatd. Etkepzethet6-e Magyarorszay on vatamityar) partner
akivat kommunikathmtok ?

Et6re is koszondm
Tardk Agnes, BBOQ Nagykamzsa, Zrlnyi u 13

Mem tudunk ilyen, mar ijzemetd rendazerrfil. da mi magunk
is azivesen wennenk, hogy ha valakinak van, megosztana va-
Junk (epasztalstajit. (Szh/esen riwzt vannenk eaetlHga^ proha-
k apeso I at l^treKozasaban is!)

* t Ti&zteft $z*rkeszt6s6gi A Bit- let oktoberr szamaban cikk
jeient meg Ktspailstv&n szerzflt&t„£keretes batQk nyomtatSsm'
c/mmeA Ugyan&z a cikk megjetent a Mikrosz4mtt6g4p Maga-

i5@*lEN>6S040 HELVETT 65097
620-BnH ma: , 29 > helvett .a* < K« e >

?5Q-BEN 65&?'3 HELVETT 65124
808~|f»N ; 650S9 HELVETT 65128
iGt30-BHN 64693 HEt-VETT 64957

fl KQVETkEDj 4 SORRRL M0D0SUL
488 INPtrraMj <ft<E>+Ej TAB 5J
6ZERZ0.. CIME, S T OLV.
XRH > i LINE K$ ' IF Km * THEN

GO T O T

410 IF LEI I !;*G'H'.J.- -E THEN
GOTO 400
420 LET fl<LE^=B':E..-+E LET HT'TivE

+K$ : GOTO Oi'i.'

550 LET fWf^K.> I.+E TO K>LEN V*>
~-K* GO 1 0 T
ri^ HS6EMBLV LISTH 6^. SORA

lli A, ohl

A C 16 ra kozolt k'arakter lervezo program ll^iaz^an^J Sulfa*
mulasztasf kbvatiunk el. Ugyanis a C 16 helyett C 64- be tol-

tottuk be a programot. s Fgy printeltuk. (Tetszik tudni milunk
is ugy van ez r hogy ahol van CIS, ott eppen nines printer, ahot
meg van egy hasznalhato printer vegre, ott nines ott a C 16 '\

igy tDrtanbBtatt mag. bogy a listaban olyan marhasagok
ctlvashatok, amilyenek. Ezek szerint minden LIST utaaitas
he

l
yen COLO H-t ken irni. minden SAVE helyeft CHAR-i

Az 620- as e> gz.-1370-es sorban DIJV1 helyett HEX^ & belycs,
a 260 as os I39D sorban pcd\q GOTO hqjyoii ELSE $ziiks^-

ges. *

Minden kedves progremozo baritunktol stilyos emezesl ke-
runk + s k^rjok. aki otvassa ezeket a sorokat, szoljon azoknak.
aktkrol ugy gondola, hogy meguti a gjuta, hogy a gapba Walt
programja nem mnkodlkl



ZSAKBAMACSKA nyero ert£kel£se
PSIySzatunkra csak 11 megfejtes erkezett, ami nem sok. R^ad^sul a 11 megfejto kozul csak kett6nek sikerult a feladat

alh'tasat maradSktalanul bizonyitani, Kurusa Arpadnak (Szeged, Alfoldi u 21.6725) es Szalkai Istvannak (Bp. Budaorsi ut

95-101. A Spulet 925. szoba, 1118). Szalkai Istvan bizonyft£sa a mienkhez hason!6 (itt jegyezzuk meg, hogy sajnos a

megold^s kozl6s£n£l becsuszott egy sajtbhiba), termeszetesen 3x3~as n^gyzetekre kell felosztani a j£t6kmez6t. Kurusa

Arp^d bizonyftSsa kicsit egyszerubb. ezert (s mivel a feladat ilyen neheznek bizonyult) roviden ezt is kozoljuk:

Osszuk fef a j4t6kmezfit 2x2-es negyzetre (itt t<§nyleg 2x2-esl), s a kapott negyzeteket gondolatban szmezzuk feket^re

6S feherre sakktablaszeruen ! M£sodik mindig ugyanabba a 2x2-es n^gyzetbe rakja jeI6t, mint els6. s a fekete negyzetek-

ben azt akad^lyozza meg, hogy els6nek 2 jele legyen egymas alatt a feherekben azt, hogy elsonek 2 jele legyen egym^s

mellett. Konnyu latni, hogy ezt mindig megteheti, s ha fgy jatszik, akkor Elso nem nyerhet.

A k6t p3lyaz6 kozott nem sorsolunk, hanem mindketten megkapj£k a ,,macsk3t", azaz a Novotrade ajand6kak6nt 4-4

db Commodore 64 j3t6kkazett3t.

K- :
i

K«rjCk l«vAgni
im m I«v6lrs

f•lragaszt»ni I

BekQldtsi h«tiridO:
mAjus 15.

C-16 NYERO
3. FELADAT
Biztosan mindenki ismeri a ,,Vad£sz 6s Nyul" nevu jat6kot. Egy sakktabla fehetr

mezoin folyik a jSt6k, kezdetben 4 vadasz ,,all" a 4 als6 feh6r mez6n r s egy nyul

bSrmelyik felso fehSr mezon. A vad^szok csak balra-fel 6s jobbra-fel ISphetnek,

a nyul mind a 4 atl6s iramyban. Eloszor a nyul megvalasztja a kiindulasi mezojfct,

aztSn a masik j£t6kos I6p valamelyik (de csak egy!) vadSszaval. EzutSn a nyul

I6p, majd ism6t valamelyik vaddsz, s fgy tov£bb.
A vaddszokkal jatszo jatekos nyer, ha be tudja ugy szontani a nyulat, hogy az

m£r nem tud I6pni. A nyul nyer, ha ,,kitor" a vadaszok kozul, azaz hatuk mog6

keriil oly mddon, hogy mdr biztosan nem tudj£k beszoritani a j£t6k folyamSn.
A feladat: irjunk programot, mellyel lehet jaVtszani ezt a j5t£kot, Lehetds6g sze-

rint valamilyen m6don jelenitse meg a jSt6k dlldsdt (pi. karaktergrafikaval),

figyelje ki nyer, s mind a nyul, mind a vad£sz szerep6ben jdtsszon j6l. A procfra-

mok legyenek min6l rovidebbek, ugyanis a legjobbat kozolni szeretnSnk,

Tobbek k6r£s6re kozoljuk, hogy termeszetesen a pdlyizat befejez6se utdn a be-

kuldott kazett£kat, disceket visszakuldjuk.

T^TtWC ncuMrn Imii- Hkfbvai Cs*nyj Gvo'rpv. Vaft^O Po§inv Gvorg^. Soiuwtfi S^fci-iyJftnfi Pair* HilAu P*h?i


